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متابعة الصباح الجديد:

تعيش الرياضة في العالم، حالة من 
انتشــار فيروس كورونا  بعد  اجلمود، 
الدول  أغلــب  وتعليــق  املســتجد، 
أنشــطتها الرياضيــة ومــن بينها 
الكروي  النشاط  أن  العراق.. وال شك 
واحلروب  السياســية  بالظروف  يتأثر 
والكــوارث الطبيعية، وقــد ينتهي 
املطاف إلى إلغاء املوســم بأكمله.. 
ويســلط  التقرير التالي الضوء على 
املواســم التــي تأثرت باحلــروب في 

العراق، على النحو التالي: 
موســم احلرب : جلأ االحتــاد العراقي 
لكرة القدم إلى تنظيم بطولة دوري 
مختصــرة مبشــاركة 12 فريًقا من 
مرحلــة واحدة، في موســم 1980-
1981 بسبب احلرب العراقية اإليرانية.
وجنــح احتاد الكــرة في اســتكمال 
منافســة  شــهدت  التي  البطولة 
ســاخنة بني الطلبة والشرطة على 
اللقب، قبل أن يذهب اللقب لصالح 
الطلبة.. وتوج الطلبة باللقب برغم 
تســاويه في النقاط مع الشــرطة، 
لكن عــدد االنتصارات )8 مرات( صب 

لصالح الطلبة.
شطب النتائج : استمر الدوري احمللي 
في ســنوات احلرب العراقية اإليرانية 
بشكل منتظم، لكن احتاد الكرة قرر 
 1985-1984 موســم  نتائج  شطب 
رغم مــرور 15 جولة مــن البطولة.. 
وقرر احتاد الكرة، شــطب النتائج من 
أجل التفــرغ لتحضير املنتخب األول 
خلوض تصفيات مونديال املكســيك 

.1986
ودفع نادي الرشــيد املدجج بالنجوم، 
ثمن إلغــاء الــدوري العراقي، كونه 
تصدر املســابقة برصيــد 41 نقطة 
بفارق كبير عن أقرب مالحقيه اجليش 
)28 نقطــة(.. وحصد االحتاد العراقي 
لكرة القدم، ثمار قرار شطب النتائج، 
بتأهل أســود الرافدين ألول مرة إلى 

نهائيات كأس العالم. 
حرب اخلليــج : في موســم 1990-

1991 بعــد اندالع حــرب اخلليج، جلأ 
احتاد الكرة إلــى إجراء تعديالت على 
املسابقة بعد انسحاب أندية البحري 

واجليش وأربيل.
وقــرر االحتاد احمللــي، إضافة منتخب 
شــباب العراق لألندية املشاركة في 
الثانية  املرحلة  فــي  ويلعب  الدوري، 
فقط، ليصبح العــدد 14 فريًقا في 
املرحلة الثانية، فــي حني بدأ الدوري 
مبشــاركة 16 فريًقــا، وذهب اللقب 
للزوراء.وجاء قرار مشــاركة منتخب 

الشــباب، كرد اعتبــار للفريق بعد 
قرار الفيفا واالحتاد اآلسيوي مبعاقبة 
العراق بعدم املشاركة لفئة الشباب 
على خلفيــة التالعب بالســن في 

كأس العالم 1989.
لدوري  املفاجئ  التوقف  أن  والشــك 
الكرة املمتاز واســتمراره لفترة غير 
معلومــة والعودة ســيحدث إرباكا 
ألندية على حساب أندية أخرى وفقا 
للمعطيات في الئحة ترتيب األندية.. 
تأثير توقف  التالــي  التقرير  ويرصد  

الدوري على أنديــة الصدارة بالدوري 
املمتاز.

حقق  النفط  فريــق  الدوري  متصدر 
نتائج مميــزة خالل اجلــوالت املاضية 
مكنتــه مــن القبض علــى صدارة 
 5 11 نقطة من  الترتيــب، برصيــد 

مباريات.
وال شــك أن التأجيل أضر مبســيرة 
النفــط خصوصا وأنه اســتفاد في 
الفترة املاضية من إجهاد املنافسني، 
القوة اجلوية والزوراء والشرطة الذين 

شــاركوا فــي البطــوالت اخلارجية 
وبعضهم تأثر بشــكل كبير واختل 

استقراره.
وبالتالي النفط كان مســتفيدا من 
فتــرة تعثــر املنافســني، التي قد ال 
تتكرر هذه الفترة في حال استئناف 
النفط  ويتطلع  الدوري،  منافســات 
الســتئناف املســابقة عــل أمل أن 
قادته  التــي  الــروح  يحافــظ على 

للصدارة.
ثانــي الترتيــب فريق القــوة اجلوية 

برصيد 10 نقــاط رغم أنه تعادل في 
أخر جولة لكن التأجيل جاء من بعد 
مباراة انتظار فــي اجلولة الثالثة، أي 
الصدارة ملصلحة  افقده  االنتظار  أن 
التأجيل  وبالتالــي  النفــط  فريــق 
أفقده الصــدارة.. ويعد القوة اجلوية 
للمنافســة  املرشــحة  الفرق  أكثر 
علــى اللقب، وينتظــر القوة اجلوية 
أعد  كونــه  املســابقة  اســتئناف 
وتعاقد  مثالي  بشــكل  للموســم 
بشــكل منظم بعد احلفــاظ على 
جهــازه الفني مع صفقــات قوية.. 
اجلوية  للقوة  الفني  اجلهاز  وشخص 
نقاط ضعــف الفريق في املوســم 
املاضي وعمل على ترميمها ليشكل 
فريقا متماسكا ينافس على اللقب.

في الترتيــب الثالث يأتي فريق نفط 
الوســط برصيد 9 نقــاط الذي بدأ 
متعثرا فــي اجلولتني الثانية والثالثة 
إهداره  بســبب  خلســارتني  وتعرض 
الفــرص بشــكل غريــب.. ومــا أن 
انتصارين  وحقق  نتائجه  اســتقرت 
الالئحة  وبدأ يســتعيد مكانته في 
توقفت املنافسة، الضرر الذي تعرض 
له الفريق في التوقف األول خســارة 
اثنني من محترفيه ومــدرب اللياقة 

البدنية اإلسباني.
يترقب نفط  احلالــي  التوقــف  وفي 
الوســط متغيرات األنديــة األخرى، 
فقد يكــون األقل ضررا مــن األندية 

نفسيا وبدنيا بالتوقف.
في املركز الرابع فريق النجف برصيد 
8 نقــاط ويعد األكثر اســتفادة من 
توقف الدوري بسبب الضائقة املالية 
التي يعاني منها النادي وعدم صرف 
مستحقات الالعبني، برغم أن الفريق 
وبالتالي صب  نتائــج جيــدة  حقق 
نادي النجف  التوقف في مصلحــة 
الذي حــل رابعا برغم الظروف املادية 

الصعبة.
الدوري قد يفقد  وفي حال استئناف 
النجف هذا الترتيب في ظل الظروف 
التي يعيشها الفريق وأفضلية أندية 
أخرى لديها استقرار مالي أكبر مثل 

أندية الزوراء والشرطة.

تغيير شكل دوري الكرة العراقي في زمن الكوارث
مع الحدثفي ضوء تواصل التأجيل للمنافسات

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

مواقف إيجابية
تــزداد رقعة حمالت التصــدي لفايروس »كورونا« 
املستجد، في شتى ربوع عراقنا العظيم، مبادرات 
إيجابية تؤكد ان التالحم والتعاون يكون في أشد 
درجاته عندما يصاب الوطن مبصائب الدهر، ولعل 
فترة التوقف القسرية، كشفت مواقف عديدة ال 
ميكن عبورها، بل التوقف عندها لتؤكد ان الوسط 
الرياضي لن يقــف مكتوف األيدي في ظل االزمة 

القاهرة.
فنجوم الرياضة وفي تنوعاتها اخملتلفة، شــمروا 
عن سواعدهم واقاموا حمالت إنسانية لتخفيف 
العبء عن كاهل االسر املتعففة في جميع انحاء 
العراق، منهم من تبــرع بفندقه اخلاص، واخر راح 
يجوب احملالت بحثا ليوزع ســالت الغذاء ليكملوا 
سلسلة جهات تسهم في فتح بوابة األمل امام 

الشعب الصابر.
ان جمع التبرعــات وايصال املعونات إلى االســر 
احملتاجة، واطالق املناشــدت عبر مواقع التواصل 
االجتماعي او القنوات الفضائية، ووسائل األعالم 
املتعددة، ما هي اال دليل على الشعور باملسؤولية 
اجتــاه أزمة وطننــا الغالي الــذي يعيش في ظل 
حتديات التصدي إلى الفايروس اسوة باغلبية دول 

العالم.
الرياضــة لدينا، متوقفــة وبطوالتها مؤجلة إلى 
اشــعار اخر، لكن رياضيينا يواصلــون التدريبات 
من منازلهم وعبر مناهج مت وضعها من املالكات 
التدريبيــة املتخصصة،  ذلك يؤكــد حرص ابناء 
الوسط الرياضي على البقاء على آهبة االستعداد 
إلنطالق املنافسات من جديد وعودة دورة احلياة إلى 
مجراها بعد توقف أضطراري ســيكون له تبعات 
إيجابية نأمل ان يســتفيد منها اجلميع، في حني 
نتطلع بكل ثقة إلى عبور سلبياتها وما قد تؤثره 
على اجلانب النفســي ملن وقعــوا ضحية املرض 

اللعني.

لقطة من مباراة دوري الكرة

مينسك ـ وكاالت:

تســتمر كرة القدم في بيالروسيا 
بشكل طبيعي، املطاعم تستقبل 
فيروس  البالد يصف  ورئيس  الزبائن 
»هوس«.  بأنــه  املســتجد  كورونا 
لتشكل بيالروسيا استثناء في قارة 
أوروبا حيث ترفض السلطات وقف 
احلياة الطبيعية في البالد من اجل 
تفادي تفشــي مرض »كوفيد19-«.

لم تســجل في بيالروســيا، احدى 
السابقة  السوفياتية  اجلمهوريات 
التي تقع على ابواب االحتاد االوروبي، 
سوى 88 اصابة بفيروس كورونا من 

دون اي وفيات.
ومنذ بداية تفشي هذا الوباء رفض 
لوكاشنكو  ألكسندر  البالد  رئيس 
فرض اي حجر صحي على مواطنيه، 
حتى انه لم يتردد االســبوع املاضي 
بوصف فيروس كورونا بأنه »هوس« 
مشيرا الى ان »الهلع« منه هو اكثر 

خطورة من الفيروس نفسه.
وطالــب رئيــس البــالد املعــروف 
مبواقفه الصارمــة مواطنيه الذين 

يبلــغ عددهم 9.5 ماليني نســمة 
الــى مواصلة اعمالهــم، الذهاب 
الى احلقول وقيــادة جراراتهم التي 
تصنعها بــالده بكثــرة، ذلك »ألن 
اجلميــع« على حد  اجلرار يشــفي 
قوله. كما نصح مبمارســة احلمام 
البخاري كأفضل دواء حملاربة فيروس 

كورونا.
وقامت بيالروســيا بإجــراءات على 
مداخــل املالعب من خــالل نصب 
كاميرات حراريــة تراقب املتفرجني 

الوافدين الى املدرجات.
الــدوري  كان  ان  وبعــد  وفجــأة 
البيالروســي الــذي يطلــق عليه 
باللغة  ليغا«  »فيســهايا  تسمية 
احمللية، ال يســتأثر باألضــواء، بات 
يســتقطب االهتمام فــي الوقت 
احلالــي ولم تتردد شــبكة »ماتش 
تي في« الروســية في شراء حقوق 
اقترح  املباريــات، في حــني  نقــل 
وارسنال  االســباني  برشلونة  جنم 
البيالروســي  الســابق  االنكليزي 
ألكســندر هليــب فــي الصحف 
النجمني  مــن  الطلــب  االملانيــة 
ميســي  ليونيــل  االرجنتينــي 

رونالدو  كريســتيانو  والبرتغالــي 
القدوم للعب في بالده.

وقال املتحدث الرسمي باسم االحتاد 
ألكسندر  القدم  لكرة  البيالروسي 

»لقد  برس  فرانس  لوكالة  اليينيك 
اتخذنا جميع اإلجــراءات املطلوبة 

من وزارة الرياضة. يتعني على جميع 
االشــخاص الذيــن يتواصلون مع 

انصار الفرق ارتداء القفازات«.
بيد ان تراجع نسبة احلضور بات جليا 
50 في املئة  حيث تقلصت بنسبة 
مقارنة باملوسم املاضي »ما يسمح 
بتوزيع املتفرجني في مختلف ارجاء 
امللعب« بحسب اليينيك.لكن منذ 
الثالثاء املاضي، بدأت اللهجة تتغير 
في ما يتعلق مبــرض »كوفيد19-«. 
الصيني،  بالسفير  اجتماعه  فبعد 
أكد الرئيس البيالروســي بان بالده 
»تسيطر بشكل جدي« على الوضع 
في حني بدأت الصحف والشبكات 
احملليــة تتحــدث عن الوبــاء. لكن 
اجلهتني تؤكدان بأن احلجر الصحي 

ليس احلل.
وتبــدو العاصمــة مينســك اقل 
هدوءا في االيام االخيرة، حيث دعي 
االشــخاص الذين تتجاوز اعمارهم 
اخلامسة والســتني الى البقاء في 
منازلهــم، والتالمذة لعدم الذهاب 
الى املدارس. حتى في ساعات الذروة 
لم تعد القطارات تشــهد ازدحاما 
كبيرا في حني بدأ معظم موظفي 

الشركات يعملون من بعد.. بيد ان 
احلانات، املقاهي واكشاك الصحف 
مــا زالــت مفتوحــة مــن دون اي 

تعليمات معينة جتاه الزبائن.
في  العاملني  احــد  ايفــان  ويؤكد 
احلديثة  التكنولوجيــة  شــركات 
والذي يعمل فــي منزله منذ ثالثة 
يلتقي اصدقاءه كل  بانه  اســابيع 
مســاء »في قاعــة الرياضة او في 

املقهى«.
وتؤكد السلطات سالسة االجراءات 
كون جميــع املصابني هم في حجر 
صحي تام. وقد أكدت وزيرة الصحة 
ايلينــا بوغدان بــان جميع حاملي 
وحتى  املســتجد  كورونا  فيــروس 
لو ظهرت عليهــم العوارض فهم 
معزولــون في املسشــتفيات. اما 
األشخاص الذين كانوا على تواصل 

معهم فهم في احلجر الصحي.
املهمشــة  املعارضــة  وشــجبت 
الدولة  البالد سياســة  متاما فــي 
املميتــة وقــال املعــارض ميكوال 
ســتاتكيفيتش في رسالة له عبر 
شريط فيديو بأن »السلطات تقوم 

باقتصاد ضخم على استحق

تقـرير

كرة القدم في بيالروسيا غير آبهة بفيروس كورونا
سلطاتها ترفض وقف الحياة الطبيعية
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روما ـ وكاالت:
أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة األولى 
اإليطالــي لكرة القــدم يوم الســبت توصله 
التفاق مع املدرب والعبي الفريق األول بتخفيض 
رواتبهم عن الفترة املتبقية من املوسم احلالي 
القدم في  املتوقف.. وتوقفت مســابقات كرة 
أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا 
وسط شــكوك حول موعد استئناف النشاط 
خاصة أن إيطاليا من أكثــر دول العالم تضررا 

بالوباء.
وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على اإلنترنت 
إنَه توصل التفاق بتخفيض الرواتب خالل أشهر 
آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020 واتفق مع املدرب 
والالعبني على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك 

الفترة.
وأضاف أن اآلثار املالية لالتفاق ستبلغ حوالي 90 
مليون يورو )100 ألف دوالر( وســتظهر نتائجه 
في حسابات السنة املالية 2019-2020.. وأكد 
يوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا االتفاق 

مع الالعبني واملدرب في األسابيع املقبلة.
وبــدأت أندية عامليــة عدة بإبــرام اتفاقات مع 
الالعبني ومختلف العاملني فيها أو حتى إعالن 
قرارات من جانب واحد، خلفض الرواتب في ظل 
الشــلل شــبه الكامل على مختلف الصعد 

الرياضية بسبب وباء »كوفيد19-«.

آثار اتفاق يوفنتوس على 
تخفيض رواتب الالعبين 
تصل إلى 90 مليون يورو

مدريد ـ وكاالت:
عّبر العب التنس اإلسباني رافائيل 
نادال، عن قلقه بسبب "الكوارث" 
كورونا  فيروس  فيها  تسبب  التي 
جميع  في  )كوفيد19-(  املستجد 

أنحاء العالم.
وخالل مشــاركته في "مهرجان 
الليجــا ســانتاندير"، وهو حفل 
أقيــم من أجــل جمــع تبرعات 
أكد  فيروس كورونــا،  ملكافحــة 
املصنف الثانــي عامليا من منزله 
-حيث ميتثــل للحجر الذاتي كما 
أنه يحاول  أمرت حكومة بــالده- 
التأقلم على وضع جديد بالنسبة 

له وموقف "تخطى" اجلميع.
وبسؤاله من قبل منظمي احلدث 
حول رأيــه في تداعيات الوباء قال 
أوال بقلق  نادال "أراه مثل اجلميع، 
بالغ بســبب الكوارث التي نراها 
وأيضا محاولة  التلفاز،  يوميا في 
التأقلــم على هــذا الظرف الذي 
يعــد جديدا بالنســبة للجميع 

والذي تخطانا جميعا".

ويشارك في هذه املبادرة أكثر من 
الفنانني والعبية  50 شخصا من 
الكرة ومــن بينهم جيرارد بيكيه 
)برشــلونة(  راكيتيتش  وإيفــان 
ولــوكاس  رامــوس  وســيرجيو 
فاســكيز )ريال مدريد( وســاؤول 
)أتلتيكــو مدريد( ودانــي باريخو 
)فالنســيا(  مورينــو  ورودريجــو 

وخواكني سانشيز )ريال بيتيس(.
وباملبلــغ الــذي ســيتم جمعه 
واألغراض  املنتجات  توفير  سيتم 
الفيــروس  ملكافحــة  الالزمــة 
وســيتم توجيــه األمــوال وفقا 
للحكومة  الصحية  لالحتياجات 
اإلســبانية بالتنسيق مع اجمللس 

األعلى للرياضة.

شعبة اإلعالم:
نطمــت مديرية شــباب ورياضة 
للتنمية  الوطني  واملركز  كركوك 
الشــبابية في احملافظة بالتعاون 
مع فريق شــباب ســما الرافدين 
انســانية  حملــة  التطوعــي 
املتعففــة  العوائــل  ملســاعدة 
بعنــوان ) طرق_االبــواب (، وذلك 
مــن  غذائيــة  ســلة  إليصــال 
العوائل  إلى  الرئيسية  اخلضروات 
احملدود  الدخــل  وذات  املتعففــة 
الى  لتضاف  إلى محل سكناهم 
جملة مــن احلمــالت التطوعية 
االنســانية التي نفذتها املديرية 

االسبوع املاضي.
واكدت املديرية اســتمرار احلملة 
طيلة أيام فرض حظر التجوال في 

كورونا  فايروس  ملواجهة  احملافظة 
مختلفة  وفعاليــات  وبعناويــن 

املتطــوع  الشــباب  مبشــاركة 
ومنظمات اجملتمع املدني.

إعالم المديرية:
ورياضة  شباب  مديرية  نظمت 
ثالثة  الرصافة حملة تطوعية 
متاشــيا مع حمالتها السابقة 
الصحية  الفــرق  مع  بالتعاون 
في  العامة  املرافــق  لتعفيــر 

وتوعيــة  الرصافــة  قاطــع 
املواطنني بخطر انتشار فيروس 

كورونا .
وبــني مديــر شــباب ورياضــة 
الرصافة خالد الركابي ان احلملة 
اجلديــدة التي نفذت اشــتملت 

الغذائية  الســالل  توزيــع  على 
االيتــام  دور  الــى  واملعقمــات 
مالكات  بها  وشــارك  واملسنني 
املديريــة فضال عــن املتطوعني 
مناطق  تشمل  ان  على  الشباب 

اخرى خالل االيام املقبلة.

لندن ـ وكاالت:
قرر مانشستر سيتي اإلجنليزي وضع 
القطاع  تصــرف  حتت  االحتاد  ملعب 
الصحي فــي البالد، ملواجهة فيروس 

كورونا املستجد.
ووفقا لشــبكة ســكاي سبورتس 

فإن مانشســتر ســيتي قــرر فتح 
أبواب ملعب االحتــاد لدعم اخلدمات 
الصحية فــي إجنلترا، التــي تواجه 
أزمة حقيقية فــي مواجهة فيروس 
كورونا، وخصص مانشســتر سيتي 
عــدة مرافــق داخل ملعبــه لدعم 

اخلدمات الصحيــة من بينها قاعات 
االجتماعــات، وتوقفت أغلب دوريات 
كرة القدم في العالم بفعل فيروس 
يورو  تأجيل بطولة  كورونا كما جرى 
2020 وأوملبيــاد طوكيو 2020 للعام 

املقبل.

كوارث »كوفيد ـ 19« تقلق نادال

مانشستر سيتي يحول ملعبه لمنشأة صحية

شباب ورياضة كركوك تنظم حملة 
لتوزيع السالل الغذائية للمحتاجين

مديرية الرصافة تواصل جوالتها 
التطوعية في دور المسنين واأليتام

نادال

توزيع السالل الغذائية للمحتاجني
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الصباح الجديد-وكاالت:
أصــدرت القيادة العامــة للجيش والقوات 
إداريني ينهيان  املســلحة الســورية أمرين 

االحتفاظ واالستدعاء.
الضباط االحتياطيني ممن  األمران  ويشــمل 
أمتوا ثالث ســنوات فأكثر خدمة احتياطية 
فعلية ولصف الضباط واألفراد االحتياطيني 
احملتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم االحتياطية 

الفعلية 7 سنوات فأكثر.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها 
»أصــدرت أمرين إداريني ينهيــان االحتفاظ 
واالســتدعاء اعتبــارا من 7 نيســان 2020 
للضبــاط االحتياطيــني احملتفــظ بهــم 
وامللتحقني من االحتياط املدني ممن أمتوا ثالث 
سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 

تاريخ 1 نيسان 2020«.
ولفــت البيــان إلــى أن إنهــاء االحتفاظ 
واالستدعاء »لألطباء البشريني األخصائيني 
يصــدر بأمــر عــن إدارة اخلدمــات الطبية 
وفقــا إلمكانية االســتغناء عنهم ولصف 
بهم  احملتفظ  االحتياطيني  واألفراد  الضباط 
وامللتحقــني باخلدمة االحتياطية قبل تاريخ 
االحتياطية  بلغت خدمتهم  1-1-2013 ممن 
الفعليــة 7 ســنوات فأكثر حتــى تاريخ 1 
واألفراد  الضبــاط  ولصف   ..2020 نيســان 
امللتحق  املدنــي  واالحتياط  بهــم  احملتفظ 
احلاصلني على نسبة معلولية 30 باملئة مع 

استبعاد من له دعوة«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن رئيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتانياهــو وخصمه الســابق بيني غانتس 
أنهمــا حققا »تقدما مهمــا« في احملادثات 
الرامية إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة 
وحــدة طارئــة، وأكــدا أنهما ســيعقدان 

اجتماعا األحد »للتوصل إلى اتفاق نهائي«.
وقال حزب الليكود بزعامة نتانياهو وحتالف 
»أزرق أبيــض« الذي يقــوده غانتس في بيان 
مشــترك إن الرجلني اجريا محادثات طوال 
ليل السبت األحد »بهدف تشكيل حكومة 
طوارئ وطنيــة للتعامل مــع أزمة فيروس 
كورونــا وغيرها من التحديــات التي تواجه 

إسرائيل«.
وأضــاف البيان »مت إحراز تقــدم مهم خالل 
)...( وســيعقد اجتماع آخر خالل  االجتماع 

اليوم للتوصل إلى اتفاق نهائي«.
وكلف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني، في 
وقت ســابق بيني غانتس تشكيل احلكومة 
بعد االنتخابات التي جرت في الثاني من آذار/

مارس وكانت الثالثة خالل أقل من عام.
وأطاحــت القــوى املناهضــة لنتانياهــو 
اإلســرائيلي  البرملان  برئيــس  املنقســمة 
)الكنيســت( يولي إدلشــتاين، املقرب من 
رئيس الــوزراء والعضو في الليكود. وانتخب 
غانتس اخلميس رئيســا للكنيست ما أدى 

إلى انقسام حتالفه.
ودعا كل مــن رئيس األركان الســابق بيني 
تشــكيل حكومة  إلى  ونتانياهو  غانتــس 
وحــدة ملكافحة انتشــار وبــاء كوفيد19-، 
خصوصا في ظل غياب ضمانات بأن غانتس 

سيتمكن من تشكيل احلكومة.
وأحصت إســرائيل حوالى أربعة آالف إصابة 

و13 وفاة بفيروس كورونا املستجد.
وال تتوفــر بعد معلومات رســمية بشــأن 
احلكومة املستقبلية، لكن نتانياهو كان قد 
اقترح في وقت ســابق التناوب على منصب 
رئيس الوزراء، على أن يترأسه هو أوال ملدة 18 

شهرا.
ويواجه نتانياهو الذي يشغل منصب رئيس 
احلكومة منذ 2009 تهما بالفساد، ينفيها.

وأدى تفشــي وباء كوفيد19- في إسرائيل، 
إلى تأجيل محاكمته التي كانت مقررة في 

17 آذار/مارس اجلاري.

أوامر بإنهاء االحتفاظ 
واالستدعاء في الجيش السوري

غانتس ونتانياهو يعلنان عن 
»تقدم مهم« في المحادثات 

لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية
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الصباح الجديد - وكاالت:

يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم 
األحد في اقتراع تشــريعي رهاناته 
كبيرة علــى الرغم من اســتمرار 
فيروس  وانتشــار  العنــف  أعمال 
كورونــا املســتجد الذي تســبب 
بأول وفاة الســبت، وخطف زعيم 
املعارضــة من قبل فــرع لتنظيم 

القاعدة »على األرجح«.
ويفترض أن يجدد الناخبون ممثليهم 
البالغ عددهم 147 في البرملان، في 

دورتني األحد وفي 19 نيسان/ابريل.
وتفتــح مراكز التصويــت أبوابها 
مبدئيــا من الســاعة الثامنة إلى 
الســاعة 18,00 بتوقيت غرينتش. 
وأحــد الرهانات أن يجري التصويت 
في كل مكان بينما تشهد منطقة 
واسعة من البالد أعمال عنف شبه 

يومية.
وال ميكن ملئتــي ألف نازح في البالد 
أي  تتخذ  »لــم  ألنــه  التصويــت 

إجراءات« ليتاح لهم ذلك على حد 
قول املسؤول في وزارة إدارة األراضي 

أميني بيلكو مايغا.
وكان يفتــرض أن تنتهي في أواخر 
2018، واليــة البرملــان املنبثق عن 
انتخابــات 2013 التي حصل فيها 
ابو بكر كيتا على  ابراهيم  الرئيس 

أغلبية كبيرة.
لكــن االنتخابــات أرجئــت مرات 
عدة بســبب تدهور الوضع األمني 

وخالفات سياسية.
اجلهاديــة  الهجمــات  وتتواصــل 
وأعمــال العنــف بــني اجملموعات 
وعمليات الســطو والتهريب على 
الرغم مــن وجود قوات فرنســية 

وإفريقية وتابعة لألمم املتحدة.
وخطف مسلحون مجهولون زعيم 
املعارضة سومايال سيسه في األيام 
األخيــرة بينما كان يقــوم بحملة 
نيافونكي  االنتخابــي  معقله  في 

بالقرب من متبكتو بشمال البالد.
وقــال عضو فــي مجلــس بلدي 
ومصدر أمني إنه »على األرجح« بني 

أيدي جهاديني يقولون إنهم موالون 
ينتمي  الذي  أمادو كوفــا  للداعية 

إلى قبائــل الفوالني ويقــود أكبر 
حتالف جهادي في منطقة الساحل 

مرتبط بتنظيم القاعدة.
أن سيســه  األمني  املصدر  وصرح 

)70 عامــا( وأعضــاء الوفد املرافق 
معه  خطفــوا  الذين  الســتة  له 
»نقلوا إلــى منطقة أخــرى على 
األرجح وأصبحوا بعيدين عن مكان 

خطفهم«.
وسجلت مالي التي كانت من الدول 
اإلفريقية النادرة التي لم ينتشــر 
فيها فيروس كورونا املستجد حتى 
األربعاء، أول وفاة باملرض السبت من 

أصل 18 إصابة أحصيت رسميا.
ومــع ذلك، قــال الرئيــس كيتا إن 
هذه االنتخابات ستنظم كما كان 
مقررا األحد »مــع االحترام الصارم 

لقواع التباعد«.
وذكرت السلطات أنه مت توزيع سائل 
مطهر وصابون وأقنعة في باماكو 
متهيدا لالقتراع، بينما مت شراء لوازم 
لغســل األيدي في املناطق األخرى 

محليا.
ودعا حزب ســومايال سيســه إلى 
»مشــاركة كثيفة« فــي االقتراع 
للخروج »أقوى من هذه احملنة« بينما 
أخرى  عبرت تشــكيالت سياسية 

عن رغبتها في تأجيل االنتخابات.
االنتخابية حماسا  احلملة  تثر  ولم 
كبيــرا وأدت اإلجــراءات الصحية 

ومنع التجمعات إلى إبطائها.
ورهانــات هذه االنتخابــات كبيرة. 
ويــرى خبراء أنها ميكن أن تســمح 
بدفع تطبيق اتفاق الســالم املوقع 

في اجلزائر قدما.
بــني   2015 االتفــاق فــي  ووقــع 
السلطات واجملموعات االستقاللية 
التي  الطوارق،  املسلحة وخصوصا 
2012. لكنه ال  حملت السالح في 
ويعد  اجلهادية.  اجلماعات  يشــمل 
للخروج  أساســيا  عامال  تطبيقه 
العمل  إلــى جانــب  أألزمة،  مــن 

العسكري.
املركزية  االتفاق على تخفيف  وينص 
معارضون  ويرى  دستوري.  إصالح  عبر 
أن البرملــان احلالــي ال ميكنــه إقرار 
التعديــل الدســتوري ألن كثيريــن 
يعتبرونه »قانونيا لكنه غير شرعي«، 
كمــا قــال برميــا ايلي ديكــو عالم 

االجتماع في جامعة باماكو.

تقرير

انتخابات تشريعية في مالي رغم العنف وكورونا

الصباح الجديد-متابعة:

اصيــب مدنيــان فــي العاصمة 
اخلاضعة حلظر التجول في مدينة 
الرياض  الســعودية  العاصمــة 
بعد ان دمرت القوات الســعودية 
صاروخــني باليســتيني رصدا في 
اجــواء الرياض ومدينــة محاذية 
للحدود اليمنية ليل السبت على 

االحد.
ولــم تتــن أي جهــة الهجــوم 
التحالــف  لكــن  الصاروخــي، 
في  السعودية  بقيادة  العسكري 
اليمــن وّجه أصابــع االتهام إلى 
اســتهدفوا من  الذين  احلوثيــني 
الصواريخ  مبئــات  اململكــة  قبل 

والطائرات املسّيرة.
وهذا أول هجوم من نوعه تتعّرض 
لــه الســعودية منــذ أن أعلــن 
احلوثيــون تعليــق ضرباتهم ضد 
اململكة قبل نحو ســتة أشــهر 
غير مسبوق  تبنوا هجوما  بعدما 
أرامكو  على منشــآت لشــركة 

النفطية في أيلول/سبتمبر.
فرانس  وكالة  مراســلو  وســمع 
بــرس فــي الريــاض دوي ثالثــة 
انفجارات في وقت كانت شــوارع 
األخرى  اململكــة  ومدن  الريــاض 
خالية من السكان في ظل حظر 
جتــول تفرضــه الســلطات ملنع 
الذي  كوفيد19-  فيروس  انتشــار 
تســبب لوفاة أربعة أشخاص في 

السعودية وإصابة أكثر من ألف.
إال أن شــظايا الصاروخ في سماء 
الريــاض تســاقطت علــى حي 
املدني،  الدفاع  بحســب  سكني، 
مــا أدى إلى إصابــة مدنيني اثنني 

بجروح طفيفة.
وجــاء الهجــوم في وقــت أبدت 
النــزاع دعمهــا لدعوة  أطــراف 
للتوصل  املتحــدة  االمم  أطلقتها 
إلى هدنة تســمح بالتركيز على 
محاربة الفيــروس. كما وقع بعد 
لبدء  اخلامسة  الذكرى  من  يومني 
عمليات التحالف في اليمن دعما 

للحكومة وفي مواجهة احلوثيني.

وقــال املتحدث باســم التحالف 
العقيــد الركــن تركــي املالكي 
إن »قــوات الدفاع اجلــوي امللكي 
الســعودي اعترضت ودمرت عند 
الســاعة 23,23 )20,23 ت غ( من 
مساء الســبت )28 مارس 2020( 
أطلقتهما  بالســتيني  صاروخني 
املليشــيا احلوثيــة اإلرهابية من 
)صنعاء( و)صعــدة( باجتاه األعيان 

املدنية واملدنيني باململكة«.
واضاف حسبما نقلت عنه وكالة 
االنباء احلكوميــة ان »الصاروخني 
البالســتيني مت إطالقهمــا باجتاه 
مدينــة الريــاض ومدينــة جازان 
)جنوب(، وال توجد خسائر باألرواح«.

ويشهد اليمن نزاعا مسّلحا على 
الســلطة منذ 2014 حني سيطر 
صنعاء  على  احلوثيــون  املتمردون 
وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل 
أن يتصاعد مع تدخل الســعودية 
دعمــا  التحالــف  رأس  علــى 
للحكومة لوقــف زحف احلوثيني 

املدعومني من إيران.
البلــد الفقير منذ بدء  وقتل في 
عمليات التحالــف آالف املدنيني، 
فيما انهار قطاعه الصحي، وسط 
معانــاة من نقص حاد في األدوية، 
ومن انتشــار أمــراض كالكوليرا 
الذي تسّبب بوفاة املئات، في وقت 
يعيش ماليني السكان على حافة 

اجملاعة.
ويعيش أكثر مــن 3,3 ماليني نازح 

تتفشــى  ومخيمات  مدارس  في 
املياه  بفعل شــح  األمراض  فيها 

النظيفة.
ولم تُســّجل فــي اليمــن الذي 
يشــهد أســوأ أزمة إنسانية في 
بفيروس  بعد  إصابــة  أي  العالم، 
الصحة  ملنظمة  وفقا  كوفيد19- 
العاملية، لكن هناك خشية كبرى 
من أن يتســّبب الوباء حال بلوغه 
أفقر دول شــبه اجلزيــرة العربية 

بكارثة بشرية.
واالثنــني، وّجه االمــني العام لالمم 
املتحــدة انطونيو غوتيريش دعوة 
الى »وقف فــوري الطالق النار في 
جميع انحاء العالم بهدف حماية 
التعرض  خطــر  »يواجهــون  من 
خلســائر مدمرة بســبب فيروس 

كوفيد19-«.
املعترف  اليمنية  احلكومة  وقالت 
بها دوليــا والتحالــف واحلوثيون 
أسابيع  بعد  الدعوة  يؤيدون  اّنهم 
أعقاب  في  احملتدمــة  املعارك  من 
فترة مــن الهدوء، قبــل أن يدعو 
ممثــل االمني العام لــالمم املتحدة 
في اليمن مارتن غريفيث األطراف 
املتحاربة اخلميس الجتماع عاجل 

لالتفاق على هدنة.
الهجــوم  ان  املالكــي  واعتبــر 
قبل  من  »تصعيــد«  الصاروخي 
احلوثيني، متعهــدا بالعمل على 
القــدرات الصاروخية  »تدميــر« 

البالستية لهم.
وقال ان »هــذا االعتداء الهمجي 
ال يســتهدف اململكــة العربية 

واملقيمني  ومواطنيها  السعودية 
على أراضيها بل يستهدف وحدة 
العالم وتضامنه خاصة في هذه 
والعصيبة  الصعبــة  الظــروف 
أجمع  العالم  فيها  يتوحد  والتي 
حملاربــة تفشــي الوبــاء العاملي 

كورونا«.
ودانت احلكومة اليمنية الهجوم، 
وسط صمت مطبق من احلوثيني.

األرباني  االعالم معمر  وزير  وكتب 
بتويتر »نســتنكر  في حســابه 
وندين بشدة االستهداف االرهابي 
الفاشــل التي نفذه مرتزقة ايران 
والــذي يؤكــد اســتمرار تدفق 
للمليشــيا  اإليرانية  األســلحة 
كأداة  العمل  واصرارهــا  احلوثية 

ايرانية تخريبية«.

الصباح الجديد-متابعة:
اطلقت كوريا الشمالية وللمرة 
الرابعة في هذا الشــهر قذائف 
يرجــح أنها صواريخ بالســتية 
ســقطت في بحر اليابان بينما 
تنشغل األسرة الدولية مبكافحة 

فيروس كورونا املستجد.
وتأتي هذه التجارب على خلفية 
مأزق دبلوماسي كامل بني كوريا 
الشــمالية والواليــات املتحدة 
بشــأن امللــف النــووي، وبينما 
على  املتحدة  الواليــات  عرضت 
يانغ مساعدتها ملكافحة  بيونغ 

مرض كوفيد19-.
وجرت عمليات اإلطالق األحد في 
قطاع مدينة وونسان التي تضم 
مرفأ على الســاحل الشــرقي، 
وباجتــاه بحــر اليابــان أو البحر 
الشرقي كما يسميه الكوريون.

الكورية  األركان  رئاســة  وقالت 
اجلنوبيــة فــي بيــان إن »حتركا 
عسكريا كهذا لكوريا الشمالية 
غير مالئم إطالقــا بينما يواجه 
العالم أجمع صعوبات بســبب 
أن  موضحة  كوفيــد19-«،  وباء 

بالستية  صواريخ  هي  القذائف 
على األرجح.

اليابانية  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
تشــبه  القذائــف  إن  أيضــا 
»صواريخ بالستية« وأكدت أنها 
لم تســقط في املياه اإلقليمية 
اليابانية وال في املنطقة البحرية 

احلصرية لليابان.
ولم تعلق كوريا الشمالية التي 
متتلك قنبلة نووية، على عمليات 
أن  اإلطالق هذه. وكانــت أكدت 
التي  السابقة  الثالث  العمليات 
آذار/مــارس باجتاه بحر  جرت في 
»مدفعية  قذائف  جتارب  اليابان، 

طويلة املدى«.
الشــمالية  كوريــا  واعلنــت 
اختبارهــا  املاضــي  األســبوع 
»ســالحا تكتيكيــا موجهــا« 
جديــدا، فيمــا أفــادت كوريــا 
اجلنوبيــة أن الشــمال اختبــر 
بالســتيني قصيري  صاروخــني 

املدى.
الشــمالية  كوريــا  وتخضــع 
التي  العقوبات  من  لسلســلة 
الدولي  األمــن  مجلس  فرضها 

إلجبارهــا علــى التخلــي عن 
برنامجيها النووي والباليســتي 

احملظورين.
وغداة عمليــات إطالق القذائف 
وسائل  أعلنت  املاضي،  األسبوع 
أن  الشــمالية  الكورية  اإلعالم 

الزعيم الكوري الشــمالي كيم 
جونــغ أون تلقــى رســالة من 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
يتضمــن تفاصيل خطة تهدف 
الثنائية.  العالقات  إلى حتســني 
وأكــد مســؤولون فــي البيت 

األبيض هذه 
ونقلت وســائل اإلعالم الكورية 
الشــمالية عن شــقيقة كيم 
ومستشــارته كيم يــو جونغ، 
حتذيرها مــن أن العالقات اجليدة 
بينه وبني ترامب لن تكون كافية 

إلحياء العالقات.
األنباء  وكالــة  بثته  بيــان  وفي 
الرسمية  الشــمالية  الكورية 
قالــت أن ترامــب في رســالته 
»أوضح خطتــه لدفع العالقات 
كوريا  جمهوريــة  بــني  قدمــا 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
والواليات املتحدة وعبر عن نيته 
مكافحة  في  مســاعدة  تقدمي 

األوبئة«.
الدول  مــن  الشــمالية  وكوريا 
النادرة في العالم التي لم تعلن 
على  بالفيــروس  إصابــات  عن 
أراضيهــا وإن كان كثيــرون في 
الوباء طال  اجلنوب مقتنعني بأن 

الشمال.
ويرى العديد من اخلبراء أن الوباء 
الذي أودى بحياة أكثر من ثالثني 
ألف شخص في العالم قد يكون 

كارثيــا على كوريا الشــمالية 
بسبب نظامها الصحي الهش.

وقال كيم دونغ يوب الباحث في 
األقصى  الشرق  دراسات  معهد 
في ســيول إن إطــالق القذائف 
األحد يهدف إلى إظهار أن البالد 

تعمل بشكل طبيعي.
منذ  الشمالية  كوريا  وتضاعف 
جتارب  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
األســلحة في غيــاب تقدم في 
الواليات  تأمل  التــي  املفاوضات 
املتحدة التوصل من خاللها إلى 
عن  بالتخلي  يانــغ  بيونغ  إقناع 

برنامجها النووي.
املفاوضات مكانها  وتراوح هــذه 
منذ فشــل القمــة الثانية بني 
شــباط/فبراير  في  وكيم  ترامب 
2019 في هانوي، وعلى الرغم من 
لقاء رمزي جدا بــني الرجلني في 
حزيران/يونيو املاضي في املنطقة 
املنزوعة السالح بني شطري شبه 

اجلزيرة الكورية.
ويرى محللون أن بيونغ يانغ حتسن 
قدراتها العسكرية تدريجيا على 

الرغم من العقوبات واإلدانات.

كوريا الشمالية تطلق مجددا قذائف يرجح أنها صواريخ بالستية في بحر اليابان
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الصباح الجديد - وكاالت:
تعــود مظاهر احليــاة الطبيعية بحذر 
إلــى مدينة ووهــان التي كانــت بؤرة 
تفشــي فيروس كورونا املســتجد بعد 
حجر صحــي عام دام لشــهرين. لكن 
تتأهب  العاملــي  الوباء  انتشــار  نقطة 
حاليا ملواجهة تهديد جديد محتمل هو 

اإلصابات "املستوردة".
ومت تخفيــف القيود على الســفر مع 
ووهان  قطــارات  محطــة  اســتئناف 
املكتظــة رســميا الرحــات القادمة 
الســبت بينمــا أعيد فتــح الطرقات 
السريعة برفع العزل التام غير املسبوق 
الذي أبقى أكثر من 50 مليون شــخص 
في أنحاء مقاطعة هوباي في منازلهم.

وأطلق ذلك موجة معاكسة من التنقل 
من السكان احملليني الذين كانوا عالقني 
فــي مناطق أخــرى في الصــني، حيث 
حتّدث كثيرون عن تعّرضهم لقيود على 
حركتهم، إذ بدأوا بالعودة إلى منازلهم 
بعدما منعوا من ذلك لعشــرة أسابيع 

على األقل.
كثيرون  وصل  الذيــن  العائدون  ويجلب 
منهم على منت قطــارات وهم يرتدون 

أقنعــة واقية وقفــازات وبــّزات واقية، 
معهم احتمال التســبب مبوجة جديدة 
من اإلصابات. لكن يبدو أن الســلطات 

ترفض اخملاطرة.
وقبل مغادرتهــم محطة ووهان، يتعنّي 
على جميع الركاب تســجيل بياناتهم 
تنقاتهــم  وتفاصيــل  الشــخصية 

السابقة قبل فحص حرارتهم.
وعليهم كذلك إما إبراز شــهادة بأنهم 
بصحة جّيدة أو تصنيــف "أخضر" أي 
"آمن" على تطبيق في الهواتف النقالة 
الباد ويســتخدم  مت تبنيه فــي أنحاء 
بيانات واســعة النطاق لتعّقب إن كان 
الشــخص زار مناطق عالية اخملاطر في 

الصني.
وما لم يتم ذلك، سيكون على املسافرين 
اخلضوع لفحص حمض نــووي للتأكد 
من خلو أجسامهم من الفيروس، على 
وفق ما أفاد مســؤول في حي جيانغان 

في ووهان وكالة فرانس برس.
يبلغون  الذين  إرسال األشــخاص  ويتم 
الســلطات بأنهم ســافروا إلى اخلارج 
أو مــن يشــتبه بأنهــم قامــوا بذلك 
مؤخرا إلى منطقة تســجيل منفصلة 

حيث يدقق موظفون ببــزات واقية في 
املعلومات املرتبطة بهم.

يقول هــان لــي املنخرط فــي عملية 
التدقيق فــي العائدين إلى املدينة "في 
البداية، كنــا أكثر تخّوفا ولرمبا اعتقدنا 
أن الوضع أكثر أمانا في اخلارج. لكن اآلن 
ال يبدو األمر هكذا. يبدو أن البقاء ضمن 

الصني أكثر أمانا".
وأعلنــت الصــني جناحها فــي احتواء 
الفيروس، إذ لم تعد األرقام الرســمية 
تظهر أي إصابات جديدة محلية املصدر.

وفــي ووهان، حيث كانت تســّجل آالف 
األزمة،  ذروة  يوميا في  اجلديدة  اإلصابات 

بات العدد صفر.

لكن في وقت تكافــح الواليات املتحدة 
ملواجهة  املناطــق  من  وغيرها  وأوروبــا 
الصني  تعلن  لديها،  الفيروس  تفشــي 
يوميا عن عشرات اإلصابات "املستوردة" 
الوقاية  ما دفعها لتحويل تركيز جهود 
التي تبذلهــا ملواجهة اخلطر القادم من 

اخلارج.

الصني  أعلنــت  كبيــرة  خطــوة  وفي 
اخلميــس خفض عدد الرحــات اجلوية 
الدولية إلى رحلــة واحدة من وإلى كل 
وجهة في األســبوع وخفــض الطاقة 
باملئة،   75 إلى  للطائرات  االســتيعابية 
وفرض حظر على دخول معظم األجانب 
إلى الصني حتى ممن يحملون تأشــيرات 

إقامة صاحلة.
لكن في مشهد يســّلط األضواء على 
اخملاطر التي قد تواجــه ووهان، اكتظت 
أعداد كبيرة من الــركاب في القطارات 
ل ضربة  واحلافات للعودة، ما قد يشــكّ
للتدابير التــي اّتخذتها املدينة الحتواء 

الفيروس.
وفــي مدينة هوانغانــغ القريبة، بقيت 
عدة فنادق مغلقة بينما اســتمر منع 
النــاس مــن تنــاول طعامهــم داخل 
املطاعــم. وحتذر الافتــات املعّلقة في 
شــوارع املدينة من أن التهديد لم ينته 

بعد.
وُكتب على الفتة وضعــت على جانب 
أحد الطرقات أن "التجّمع للعب الشّدة 

هو انتحار".
فتح موظف صحي في ووهان الســبت 

أبواب فندق كان يســتعمل في السابق 
للحجــر الصحي على املرضــى الذين 
يشــتبه بإصابتهم بكوفيد19-، إلقامة 
موقــع إلجراء فحوصات الكشــف عن 

الفيروس.
وكان مراسلو فرانس برس الذين وصلوا 
مؤخرا إلى املدينة بني األشخاص الذين 
طلــب منهم إجراء الفحــص في أثناء 
باستيكي صغير  على كرسي  اجللوس 
خارج مدخل الفندق بينما أخذ املوظف 

الصحي عّينات من احللق.
وكان بني مــن أجريت لهــم الفحوص 
امرأة قال املوظف الصحي إنها مريضة 

سابقة تعافت من كوفيد19-.
وقال موظفون في عدة فنادق عاملية في 
املدينة لفرانس برس إنه لم يسمح ألي 

أجانب بحجز غرف نتيجة الوباء.
وأّكد فندق واحد في األقل أن على الزوار 
األجانب امتاك إثبــات بأنهم أمتوا مدة 
احلجر الصحي ألسبوعني حتى وإن كانوا 

داخل الصني قبل تفشي الفيروس.
وقــال موظف اســتقبال فــي الفندق 
حتت  األمور  "أصبحــت  بــرس  لفرانس 

السيطرة بشكل أكبر اآلن".

بعد حجر صحي عام دام لشهرين واحتواء الفيروس

ووهان الصينية تنفتح للحياة اثر التزام صارم بالوقاية من كورونا الخطير

بغداد- الصباح الجديد:
أصدر البنــك املركزي، اليــوم االحد، 
بعض  تصريحــات  بشــأن  توضيحا 
العملة  امكانية طبع  املسؤولني عن 
احمللية لتافي املشــاكل االقتصادية.

وقال البنك في بيــان، تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، ان "طبع األوراق 
النقدية العراقيــة إجراء روتيني فني 

ميارسه البنك املركزي وفق متطلبات 
التــداول النقــدي، وإن طبــع األوراق 
النقدية عمليــة منفصلة متاما عن 

عملية اإلصدار النقدي". 
وأضاف "ال تستطيع أية جهة سحب 
املركزي ما  البنك  النقدية من  األوراق 
لم تكن في حساباتها أرصدة تغطي 
املبلغ املطلوب سحبه، ال يعني القول 

بطبع الدينار أي معنى ســوى تعزيز 
خزائن البنك املركزي وفقا لسياســة 
إدارة النقد، وليس ألي معنى أو غرض 
آخر، فقانون البنك املركزي والسياسة 
النقد  النقدية ال يســمحان بإصدار 

لصالح حساب بدون رصيد".
وتابع البنــك بأنه "عندما ترغب وزارة 
اإلنفاق علــى وحدات  متويــل  املالية 

اإلنفاق اخملتلفــة والرواتب، تطلب من 
البنك املركزي تعزيز حســابها لديه 
السحب من  العراقي مقابل  بالدينار 
حسابها بالدوالر، فا يودع في حساب 
املالية بالدينار أي مبلغ ما لم يقابله 

سحب من حسابها الدوالري".
وأكد ان قانونه "ال يسمح له بإقراض 
احلكومــة ســواء عن طريــق طبع 

العملــة أو أي طريق آخر مباشــر او 
غير مباشر، ويحق له خصم حواالت 
اخلزينة، اذا كانت موجودة في ســوق 
التــداول الثانوية، كونها إحدى ادوات 
السياســة النقدية، اذا ارتـــأى ذلك 
بنــاًء علــى معطيات موضوعيـــة 
دقيقـة تخـدم اهـــداف السياسـة 

النقديـة".

معلقا على تصريحات طرحت مؤخرا

البنك المركزي: طبع االوراق النقدية اجراء روتيني وال يعني االصدار النقدي

المركزي العراقي يسحب الدوالر النقدي 
4من المصارف التجارة تستثني المواد الغذائية والزراعية والطبية 

2الداخلة للعراق من شروط اجازة االستيراد

بغداد- الصباح الجديد:
العالي  التعليم  وزارة  أعلنــت 
االحد،  اليوم  العلمي،  والبحث 
الدراسية  االجور  تخفيض  عن 
احلكومي  التعليــم  لطلبــة 
اخلاص الصباحي واملسائي في 
احلكومية.وقالــت  اجلامعــات 
الوزارة في بيان، تلقت الصباح 
منه،انهــا  نســخة  اجلديــد 
الدراسية  االجور  حتديد  "قررت 
احلكومي  التعليــم  لطلبــة 
اخلــاص الصباحــي بنســبة 
%75 من االجــور احلالية احملددة 
في  املوجــودة  للتخصصــات 
الطلبة،  اجراءت شــؤون  دليل 
من  املنقولني  الطلبة  وشمول 

خارج العراق وفق قناة التعليم 
احلكومــي اخلــاص الصباحي 
"هــذا  ان  الدولي".وأضافــت 
استثنائي  بشكل  جاء  اإلجراء 
مراعــاة لطبيعــة الظــروف 
البيئيــة والصحيــة"، مبينة 
انها "خفضت االجور الدراسية 
لطلبة الدراســات املســائية 
بنسبة %25 من االجور احلالية 
انها  الــوزارة  احملددة".وأكــدت 
في  املشــرفة  الهيئة  "خولت 
اجلامعــة علــى زيادة نســبة 
التخفيض علــى ان ال تتجاوز 
عــن %50 بالنســبة للحاالت 
االنسانية التي تقدرها الهيئة 

للعام الدراسي 2020-2019".

بغداد - الصباح الجديد:
حتالف  عــن  النائبــة  اقترحــت 
املكصوصي،  اينــاس  ســائرون، 
اليوم االحد، عــدم االعتماد على 
التعليم االلكتروني لعدم جدواه 
ألســباب عدة، مقترحة عدداً من 
اآلليات العتمادهــا باد من ذلك.

بيان،  فــي  املكصوصي  وقالــت 
تلقــت الصباح اجلديد نســخة 
البلد  منه: "بســبب ما مير بــه 
مــن ظــروف أدت الــى تأخر بدء 
 ،2020/2019 الدراســي  العــام 
وما نشــهده اآلن من فرض حظر 
التجوال بســبب وبــاء كورونا".
وأضافت "وبسبب ما الحظناه من 
للتعليم  الطلبة  استجابة  عدم 
االلكتروني وعــدم فعاليته فأننا 
نقترح إلغــاء العطلة الصيفية 
وجعل الدوام لطلبة الدراســات 
الصباحيــة واملســائية اختياري 
فــي العطلة الصيفيــة، وإلزام 
الطلبة الذيــن يلتحقون بالدوام 
"جعــل  باحلضور".وأضافــت 
اختيارياً  االلكترونــي  التعليــم 

للمســاعدة على توصيل وفهم  
الوقت،  تضييــع  وعــدم  املــواد 
رسوب،  عدم  الســنة  واحتساب 
وجعل املواد التطبيقية للمراحل 
املنتهيــة يطالب بهــا الطالب 
فــي الســنة املقبلة".واقترحت 
املكصوصي "رفع نســبة درجات 
 60% اي يكون  النهائي،  االمتحان 
ويكون الســعي %40".وأشــارت 
إلى أن "العديد من املؤسســات 
التعليم  اعتمــدت  التعليميــة 
االلكترونــي أو تفكــر باعتماده، 
وال يعرف الكثيــر املعنى الدقيق 
للتعليم االلكتروني او ملاذا يجب 
اســتخدامه وبعد اســتخدامه 
اي  املؤسســة  ســتواجه  هــل 
افضــل  هــي  ومــا  مشــاكل 
املشــاكل".وأردفت  لهذه  احللول 
"بعض معوقــات نظام التعليم 
التخطيط  عــدم  االلكترونــي، 
وغيــاب الرؤية اجليدة والتســرع 
خصوصاً وان التعليم االلكتروني 
دراســة سابقة  بدون  فجأة  جاء 

وبدون جتهيزات".

التعليم تخفض اجور الدراستين 
الصباحية والمسائية الخاصة في 

الجامعات الحكومية

نائبة تقترح بدائل لالعتماد على 
التعليم االلكتروني منها خفض 

درجات النجاح 

بغداد- الصباح الجديد:
كشــف عضو جلنــة االقتصاد 
النيابية، حامد املوســوي، اليوم 
األحد، عن ملفات فساد في عقد 
الرز الفيتنامي التي أبرمته وزارة 
التجارة.وقــال النائــب في بيان 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
منــه: "في الوقت الــذي تعاني 
فيــه مايني العوائــل العراقية 
من ذوي الدخل احملدود، من نقص 
الغذاء األساســي  شــديد في 
املنزلي  احلجر  إجراءات  بســبب 
بانتظار  كورونــا،  وباء  بســبب 

وزارة  إجراءات حكومية من قبل 
التجارة، نرى أن هناك اســتهانة 
"كما  العراقيني".واضاف  بأرواح 
ان هنــاك فســادا فــي جميع 
التجارة  وزارة  وشركات  مفاصل 
وطلبنا تشــكيل جلنة حتقيقية 
بخصوص عقود جتهيز الرز حيث 
وصلت ثاث بواخر محملة مبادة 
الرز الفيتنامي )ياسمني معطر( 
ضمــن عقــد توريــد 120 الف 
بأصناف  انه مخلوط  وتبني  طن، 
أخرى أقل جودة وبفارق كبير في 

السعر".

نائب يتهم وزارة التجارة بالفساد 
في صفقة الستيراد الرز الفيتنامي

بغداد- وعد الشمري:
أكدت كتلة النصــر، أمس األحد، 
مضــي رئيس احلكومــة املكلف 
نيته  نافية  الزرفي مبهمته،  عدنان 
االعتذار، مشــددة على أن عملية 
اختيار الوزراء ســوف تنتهي خال 
األيام العشــرة املقبلة، الفتة إلى 
تلقيه الســير الذاتيــة لعدد من 
االختيار سيكون  وأن  املرشــحني، 

بالتشاور مع الكتل السياسية.
وفــي مقابل ذلك، جــددت قائمة 
وحملت  التكليف،  رفضها  الفتح 
رئيــس اجلمهوريــة مــا وصفته 
للدســتور"،  املتكررة  "التجاوزات 
وحتدثــت عن عزمها حــث الزرفي 
علــى ترك مهمتــه واختيار بديل 
مجلس  فــي  إســقاطه  أو  عنه، 
شركائها  مع  بالتنســيق  النواب 

من املكونات األخرى.
وفــي هــذه األثناء، أحملــت القوى 
الكردية إلى دعمها الزرفي، لكنها 
بنحو  ذلك  اإلفصاح عــن  رفضت 
احلوارات،  مبزيد من  علني، وطالبت 
نفســه من  الوقت  فــي  محذرة 
تهميش عملية تشكيل احلكومة.
وقال النائب عن كتلة النصر فالح 
الزيادي، إن "عملية تكليف الزرفي 
بتشــكيل احلكومة قّد متت وفق 
السياقات الدســتورية، وحصلت 
االحتادية  احملكمــة  مــن  بتأييــد 

العليا".
وأضــاف الزيادي، فــي حديث إلى 
"احلديث  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
املكّلف  احلكومة  رئيــس  نّية  عن 
التكليــف عار عن  االعتذار عــن 
الصحــة، والهــدف منــه خلط 

األوراق".
وأشــار، إلى أن "الزرفي ماض في 
تشكيل حكومته، وسوف يعتمد 
على العامــل العددي في مجلس 
النواب، من خال تصويت األغلبية، 
وليــس بالضــرورة أن يكون هناك 

إجماعاً عليه".
ولفــت الزيادي، إلــى أن "أكثر من 

النواب  مجلــس  أعضــاء  نصف 
خرجوا من عبــاءة ووصاية الكتل 
السياســية، وســوف يجري مترير 
احلكومــة بالنظــر ملــا يتمتع به 
الزرفــي مــن مواصفــات متكنه 
مــن إدارة البلد في هــذه املرحلة 

اخلطرة".
وبــني النائــب عــن النصــر، أن 
الكتل  مــع  الزرفي  "مفاوضــات 
بنتائج  السياســية قد خرجــت 
اختيار  صعيــد  علــى  إيجابيــة 
الذي  البرنامج  وكذلك  املرشحني، 
ســتعمل عليــه احلكومة خال 
اجلميع  ونأمل من  املقبلة،  املرحلة 
أن يتحمــل مســؤولياته بالنظر 

للتحديات التي تواجه العراق".
وشــدد الزيادي ، علــى أن "نصف 
مدة التكليــف قّد مرت، واالنتهاء 
مــن عمليــة اختيار الــوزراء من 
املتوقــع أن تنتهــي خــال األيام 

العشرة املقبلة".
وحتدث، عن "مواصفات مت حتديدها 
لكل وزير مبا يتناســب مع طبيعة 
علمه"، وكشــف، عن "اســتام 
للمرشحني  الذاتية  السّير  الزرفي 
واختيار  عليهــا  اإلطاع  اجل  من 
األفضل مــن خال التشــاور مع 

جميع الشركاء السياسيني".
"عمليــة  إن   ، الزيــادي  وأكمــل 
الترشيح قد انتهت، وعلى الكتل 

السياســية أن تعي ذلك، كما أن 
الزرفي سوف يحاول إلى اللحظة 
على  املعترضني  إقنــاع  األخيــرة 
تكليفه بضــرورة العمل معه مبا 

يخدم مصلحة العراق".
من جانبــه، ذكر النائب عن قائمة 
الفتح حامد املوسوي، في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، أن "تكليف 
سلســلة  ضمن  يأتــي  الزرفــي 
االنتهــاكات املتكــّررة مــن قبل 
بعض القوى السياســية ورئيس 

اجلمهورية للدستور".
وتابــع املوســوي، أن "االعتــراض 
على الزرفي لم يكن على أســاس 
فحسب،  الدستوري  غير  تكليفه 

بل أنه شــخص جدلي ال تنطبق 
عليه الشروط املطلوبة".

ويرى، أن "ســيناريو رفض محمد 
توفيق عاوي ســوف يتكــّرر مع 
الزرفــي أيضــاً، بالنظــر للرفض 
الكبيــر الــذي تعرضــا لــه من 
السياســية  الكتل  اغلــب  قبل 

ونوابهم".
"القــوى  أن  املوســوي،  وأكــد 
خيارين،  أمام  املعترضة  الشيعية 
أما أن حتّث الزرفــي على االعتذار 
بديل عنه  بغية تكليف مرشــح 
بأســرع وقت وهي باشــرت بهذه 
اإلجــراءات، وإذا أصــر على تقدمي 
مرشــحيه سوف نســقطه في 

جلســة التصويــت بالتعاون مع 
الشركاء من املكونات األخرى".

ودعــا املوســوي، "رئيــس الوزراء 
املكلــف إلــى االعتذار فــوراً، وال 
يســتنزف املزيد مــن الوقت على 
حساب املصلحة العامة، بالتزامن 
والصحية  السياسية  األزمات  مع 
يعيشــها  التــي  واالقتصاديــة 

العراق".
سياســية  "إرادة  إن  وواصــل، 
واضحة حتاول فرض نفســها من 
خــال الســعي إلفــراغ منصب 
رئيس الــوزراء بوصفه املركز األول 
في الدولة من أجــل الوصول إلى 

مرحلة الا حكومة".

النصر: الزرفي ال يعتزم االعتذار
واختيار الوزراء ينتهي خالل عشرة أيام
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منوعات6

هروب رجل من »كورونا« الى تحت األرض
قبل سنوات، بدأ رجل بريطاني االستعداد حلدوث كارثة على كوكب 
األرض، حتى وجد بالده والعالم أجمع أمام تفشــي فيروس كورونا 

املستجد.
فعلى مدار 5 سنوات، بنى رجل »ملجأ« حتت األرض ليكون مالذاً له 
في حال تعرض العالم ألي كارثــة، كما هو احلال اآلن، وحرص على 

جعله أشبه بـ«منزل مصغر« مليء بوسائل الترفيه والتسلية.
وقرر البريطاني كولني فورز عــام 2015، أن يبدأ في بناء ملجأ حتت 
األرض، في احلديقــة اخللفية ملنزله، وقد جنح في جعله يبدو وكأنه 
منزل حقيقي. ووضع فورز في امللجأ فراشا وجهاز تلفاز ومجموعة 
من الطبول ملمارســة هوايته املفضلة، وحــرص على تزويده مبولد 
كهرباء خاص، كما بنى الرجل مطبخــا داخل امللجأ، مزودا بجهاز 

»ميكرويف« ومغسلة، ومأله باملواد الغذائية املعلبة.
وألنه بنى هذا املكان ليحتمي داخله من أية مصائب أو كوارث، فقد 

حرص فورز على وضع قناع غاز داخل امللجأ.
ومع أن الوضع الذي يعيشــه العالم اآلن في ظل تفشــي فيروس 
كورونــا ال يتطلب كل هــذه اإلجراءات املعقدة، فــإن فورز أكد أنه 
سعيد بقرار بناء هذا امللجأ، وأنه يستعمله  اآلن في »زمن كورونا«.

أول وظيفة لميغان ماركل بعد تخليها عن 
الملكية

أعلنت شــركة »ديزني« األميريكية، عن أول وظيفة مليغان ماركل، 
زوجة األمير البريطاني هاري، بعد تخليهما عن صفتهما امللكية.

وقالت »ديزني« إن ميغان ماركل علقت بصوتها على فيلم وثائقي 
جديد من إنتاجها، ويتناول حياة األفيال.

وأشــارت إلى أن الفيلم ســيتوفر عبر خدمة البث الرقمي »ديزني 
بلس« اعتباراً من 3 نيسان املقبل.

ويتتبع الفيلم عائلة فيل في رحلة على مســافة )1600 كيلومتر( 
عبــر صحراء كاالهاري. وتنتهي مهام األميــر هاري وميغان ماركل 
امللكية الرسمية في شهر آذار اجلاري، بعدما أعلنا في شهر كانون 
الثاني، تخليهما عن صفتهما امللكية واالستقالل ماديا بعيدا عن 
العائلة امللكية البريطانية. واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في 
شــهر يناير مع امللكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصال 
عملهمــا كفردين في العائلة املالكة بعــد إعالنهما املفاجئ عن 
رغبتها في الســعي »لدور تقدمي جديد« يأمالن متويل نفسيهما 

من خالله.
وأعلن األمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في 

العائلة املالكة في نهاية اذار.
وعبر هاري عــن حزنه الضطراره التخلي عن واجباته امللكية، قائالً، 
إنــه ال يوجد خيار آخر إذا كان يرغــب هو وزوجته ميغان ماركل في 

مستقبل مستقل عن تدخل اإلعالم اخلانق في حياتهما.

التوتر خالل العزل يزيد الكوابيس 
يرى علماء النفس أن األشــخاص املعزولني داخل منازلهم إلبطاء 

انتشار فيروس كورونا يعانون من أحالم عاطفية طويلة األمد.
ويقول البروفيسور مارك بالغروف من جامعة سوانزي البريطانية، 
إن نقــص التحفيز الناجم عن البقاء في املنزل أليام متتالية، يغير 

طريقة نوم الناس وأحالمهم.
وأضاف البروفيســور بالغروف »ســيواجه الكثير من األشــخاص 
تغيراً فــي حياتهم، وأي نوع مــن التوتر يواجهونــه قد ينعكس 
على أحالمهم«. وأوضح اخلبير فــي األحالم وأمناط النوم، أن بعض 
األشــخاص سيعيشون حياة مملة أكثر مما عانوا من أي وقت مضى، 

وسيعانون من التوتر واإلجهاد في الوقت نفسه.
وقال بالغروف إن الناس قلقون بشأن القضايا املالية نتيجة فقدان 
الوظائــف أو اخملاوف املتعلقة بالعمل،إضافــة إلى قضايا الصحة 

والعزلة عن األصدقاء واألسرة.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :

حذر أخصائيو األمراض املعدية من 
أن كوفيد- 19 ميكن أن يعيش حتت 
األحذيــة ملدة تصل إلى خمســة 
أيام، مع احتمال أن تلتقط األحذية 
فيروســات تاجيــة إذا مت ارتداؤها 
في مناطــق مزدحمة مثل محالت 
في  أو  واملطارات  ماركت  الســوبر 

وسائل النقل العام .
ونعــل احلــذاء هــو أرض التكاثر 
والفطريات  للبكتيريا  الرئيســية 
اجلهاز  ولكن قطرات  والفيروسات، 
التنفســي التي يحملها شخص 
مصــاب بالفيــروس التاجي ميكن 
أن تهبط فــي أي مكان على اجلزء 
العلوي مــن احلذاء مثل األربطة أو 

الكعب.
عــادًة ما تكون النعــال مصنوعة 
متينة  اصطناعيــة  مــواد  مــن 
أو اجللــد املبطن  مثــل املطــاط 
حتمــل  وكلهــا  بالبالســتيك، 
مســتويات عالية مــن البكتيريا 
ألنها غير مســامية، مما يعني أنها 
ال تســمح للهواء أو الســائل أو 

الرطوبة باملرور.
األستراليون أصبحوا أكثر وعياً مبا 
ميكن أن يدخل إلى منازلهم، ونقلت 
صحيفــة »هافينغتون بوســت« 
عن طبيبة األســرة، األســترالية، 
غورجني نانوس، قولها إن احتمالية 
تزيد   COVID-19 األحذية  أن حتمل 
إذا مت ارتداؤها في املناطق املكتظة 
بالســكان، مثل املكاتــب ومراكز 
واحلافالت  والقطــارات  التســوق 

واملطارات.
من جانبها، أوضحت املستشــارة 
الصحيــة بوالية ميســوري ماري 
إي شــميدت، أن الفيروس التاجي 

أظهــر أنه يعيش على األســطح 
أو  أيام  االصطناعية ملدة »خمسة 
أكثر« من خالل دراسات على مواد 
بأقمشــة  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة 
الغرفة  حــرارة  درجة  في  األحذية 

االعتيادية.
األحذيــة  إن  شــميدت  وزادت 
املصنوعة من البالســتيك واملواد 
االصطناعية األخرى ميكن أن حتمل 

فيروسات نشطة أليام.
واضافت إنه يجب ترك األحذية في 
مكانها اخملصص قبل ولوج البيت 

أو مباشرة بجانب الباب األمامي. 
ال  الذيــن  األشــخاص  ويُنصــح 
يعملون من املنزل ويســتمرون في 
التنقل، مثــل العاملني في مجال 
الرعايــة الصحيــة ومســاعدي 
املتاجر، باســتعمال زوج واحد من 
األحذية في أي وقت يقضونه خارج 

املنزل.
ويجب تنظيف األحذية املصنوعة 
الناعمة  األقمشة  أو  القماش  من 
الغســالة  في  الصناعي  اجللد  أو 
على درجــة حرارة منخفضة. كما 

األحذية  تنظيــف  الواجب  من  أن 
اجللدية أو أحذية العمل الشــاقة 

باليد باستعمال مناديل مطهرة.
وحذرت عاملة البيئــة في ملبورن، 
نيكول بيجلسا، في وقت سابق في 
حديث لصحيفة ديلي ميل ،من أن 
الغبار واملواد املسببة للحساسية 
ميكن أن تدخل إلى املنزل عن طريق 
األحذيــة كذلــك. ولكــن عندما 
منزلك من  مبقاومــة  األمر  يتعلق 
الفيروسات ضد COVID-19، قالت 
الفاصل  املهم رسم اخلط  إنه من 

بني احلفاظ على األشــياء نظيفة 
وتعقيم األسطح.

وتابعت »املعضلة هي أن البكتيريا 
مهمة للبشر، فكلما ازداد تعرضنا 
للبكتيريا، كلما كانت االستجابة 

املناعية أقوى«.
ثم أردفت قائلة إن غســل اليدين 
بانتظــام، وجتنــب ملــس الوجــه 
والســعال والعطس فــي الكوع 
بدالً من يدك هي أفضل الدفاعات 
التي لدينا ضد االنتشــار السريع 

للفيروس التاجي.

أوال، يجــب خلــع املالبــس فــور 
العودة إلــى املنزل، وخلــع احلذاء 
أيًضــا، وهــذه خطوة مــن اجليد 
تطبيقها بشــكل عــام للوقاية 
من أي جراثيم أو أمراض، حسبما 
الباحثة  كورثالس  أجنيليك  ذكرت 
في مجال الطب احليوي وأســتاذة 
علم األمراض في كلية جون جاي 
»نيويورك  لصحيفــة  األميركية، 

تاميز األميركية«.
وشــددت كورثالس علــى أهمية 
هــذه اخلطــوة فــي حــال كان 
الشــخص قد اســتعمل وسائل 
النقل العامــة، حيث من املمكن 
أن يكــون قد اســتند إلى أو ملس 
املوجودة  )كتلك  معدنيــاً  عاموداً 
في املترو(، ويحتمــل أن يكون قد 
ملسها شــخص آخر مصاب بوباء 

»كوفيد 19«.
اخلطوة الثانية تتمثل في غســل 
اليدين فورا باملــاء والصابون. ومن 
الضــروري كذلك غســل املالبس 
بنحو سريع  مع احلرص على ارتداء 
القفازات عند الغسيل والتخلص 
منها فور االنتهاء ثم غسل اليدين 

مجدداً.
أنه »ال يوجد  إلى  وأشارت كورثالز 
الكثير من املعلومات عن مدة بقاء 
فيروس كورونا على املنســوجات، 
لكن بعض املــواد التي تدخل في 
صناعــة املالبس ميكــن أن حتتوي 

على معدن أو بالستيك«.
وتابعت: »إذا ملست سطحاً ملوثا 
مبالبســك، كأن تكون قد جلست 
في متــرو أنفاق أوملــت بظهرك 
على عامود، فهنــاك احتمال بأن 
تعيد ذلك إلى منزلك«، مشــددة 
النظافة  على  احلرص  ضرورة  على 
الفترة  فــي هــذه  الشــخصية 

العصيبة.

أخصائيو.. فيروس »كورونا »يتتبع خطانا

متابعة الصباح الجديد :
التواصــل  وســائل  تعــج 
مــن  بالكثيــر  االجتماعــي 
املعلومــات املتعلقة بالقضاء 
أن  إال  كورونــا،  فيــروس  على 
العديد من هذه املعلومات غير 
صحيحة وال تستند إلى أسس 

علمية وطبية.

ومن بــني الطرق التي يتداولها 
مستعملـــي  مـــن  كثيــر 
االجتماعـي  التواصل  وسائـل 
أن الغرغـــرة باخلـــل أو املـاء 
يخلـــص  وامللـــح  الدافـــئ 
الفيـــروس  مـــن  املريـــض 

القاتـل.
وردا على ذلــك، تقول منظمة 

الصحة العامليــة إنه ال يوجد 
دليل يشير إلى أن املياه املاحلة 
كورونا،  فيــروس  على  تقضي 
على وفق ما ذكرت وكالة رويترز 

لألنباء.
هناك  أن  املنظمــة  وتوضــح 
أن  على  احملــدودة  األدلة  بعض 
باســتعمال  األنف  شــطف 

قد  مالح(  )ماء  ملحي  محلول 
يساعد الناس على الشفاء من 
البرد بنحو أسرع، لكن هذا لم 
اجلهاز  التهابات  مينع  أنه  يثبت 

التنفسي.
األطباء في معهد  أكد  كذلك 
جونــز هوبكنــز الصحــي أن 
تساعد  ال  املالح  باملاء  الغرغرة 

على احلماية من الفيروســات 
فيروس  ضمنها  ومن  التاجية، 

كورونا.
وعلــى الرغم مــن أن الغرغرة 
فعاليتها  أثبتــت  املالح  باملاء 
كعالج منزلــي اللتهاب احللق، 
فــإن التهاب احللــق ليس من 
شيوعـاً  األكثـــر  األعـــراض 

فيـــروس  اإلصـــابة  عنـــد 
كورونـا.

إرشــادات طبيــة  وال توجــد 
باســتعمال  توصي  رســمية 
امللــح واملــاء الدافــئ أو اخلل 
للتخلص من فيــروس كورونا، 
سواء من املراكز املتخصصة أو 

حتى احلكومات.

هل تقتل الغرغرة بالخل فيروس »كورونا«؟
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

تتصرف معظــم األحيان بقســوة أو فتور 
واضح، األمر الذي يسيء إلى بعض املعاونني 
واملوظفني. قد تخسر صفقة جتارية وتعرض 
جهودك للضياع بســبب موقف متشــِدد 

وعدم الرغبة في تقدمي التنازالت. 

من حولك يشــعرون بالتعب والقهر بسبب 
سوء معاملتك معهم. هذا ال يعني أنك من 
املفترض أن تغير طريقتك أو أســلوبك في 
التعامل، ولكن على األقل احترم األكبر منك 

سنا. كلماتك ستؤذي اآلخرين فكن حذرا. 

أنت ســعيد احلظ اليــوم فأمــورك املالية 
ستتحســن بشــكل ملحوظ مــن خالل 
استغاللك خلبراتك ومهاراتك الذاتية. ال تتح 
فرصة لآلخرين للسيطرة عليك أو إلقناعك 

بأمر ما قبل أن تتحقق منه.

تواجه مشــاكل قد تؤثر على مســتقبلك 
املهني، حيث يتم تقييــم أدائك في العمل 
بدقة أكثر من املعتاد، فــال تتردد كثيرا، وإمنا 
تخلص مــن املشــكالت املزعجــة قبل أن 

تتضخم.

ال جتبر نفسك اليوم على حتقيق شيء ما تراه 
مــن وجهة نظرك عدمي الفائــدة. إذا أصررت 
على أن كل شيء يجب أن تقوم به بنفسك 
دون تدخــل مــن اآلخرين، ســتكون بهذه 
الطريقة جتني على نفسك وجتهد أعصابك.

لقد قمت برحلة برية ألشهر معدودة تعلمت 
منها الكثير ســواء في حياتــك املهنية أو 
الشخصية.إذا كنت تنتظر حدوث تغيير ما 
اليــوم ولم جتد أي تغيير حتــى اآلن، ال تتوتر، 

فالتغيير قادم في أقرب وقت. 

تتوطد اليوم عالقاتك مع أصدقائك وأسرتك 
أكثر  أنت ومن حولك  وجيرانك وســتصبح 
تعاونــا. مــن املتوقع أن تعقــد اليوم بعض 
اإلتفاقيات مع شــخص ما أو تقوم بصفقة 

مربحة. 

عندما تشــعر أنك وحيد اليوم وتفتقد للحب 
والرومانســية، تتناول احللوى لتحسني مزاجك. 
هذه فكرة جيدة، ولكن عليك أال تتجاوز الكمية 
التــي أوصاك بهــا الطبيب لكــي ال تؤثر على 
صحتك. رمبا ال تستطيع السيطرة على نفسك.

لســوء احلظ اليوم، رمبا ال حتصل على احلقائق 
بالسهولة التي تتوقعها خالل األيام القادمة. 
ال تسد الفجوات التي جتدها أمامك من خيالك 
اخلصب، بل اعتمد على معلومات موثوق فيها 

حتى ال تصاب بخيبة األمل في النهاية.

زيادة في دخلك املادي تؤدي إلى تغيير قيمك 
ومبادئك خاصة في العمل. عليك أن تستغل 
أموالك في كل ما هو مفيد لك وألســرتك. 
ينصحك علماء الفلك بادخار مبلغ من املال 

حتسبا ألي أزمة طارئة أو أي تغير مفاجئ.

تتمتع بســرعة بديهة منــذ بداية اليوم 
وحتــى نهايته، األمر الــذي يجعلك أقرب 
لآلخرين وأكثر حرصا على مشاعرهم. يؤثر 
املناخ العام علــى إخالصك وأمانتك تأثيرا 

إيجابيا. 

الحوتالجديالدلو

تشــعر بقوة العاطفة وتــزداد رغبتك في 
التقرب من الشريك الذي تكن له كل احلب 
والتقديــر. إذا شــعرت أن وضعك الصحي 
إرشــادات  يتحســن، فهذا جــراء تطبيق 

أصحاب االختصاص في مجال التغذية.

معلومة

متابعة - الصباح الجديد :
استنتج علماء كنديون من خالل 200 دراسة 
علمية مكرسة لتأثير الوزن الزائد في تطور 
األمراض واحلالة الصحيــة، واتضح لهم أن 

السمنة هي عامل يسرع في الشيخوخة.
وتفيد مجلــة Obesity Reviews، بأنه وفقاً 
لتقديــرات منظمة الصحــة العاملية، زهاء 
1،9 مليار إنســان بالــغ و380 مليون طفل 
يعانون من الوزن الزائد والسمنة، وهذا يعني 
تضاعــف عدد البالغني مقارنــة بعام 1975 

وعدد األطفال مبقدار عشر أضعاف.
وهذا ما يؤكده ارتفاع عدد الوفيات بســبب 
الســمنة في العالم مقارنــة بعددها جراء 

الهزال.
وقد أجرى علماء جامعة كونكورديا الكندية 
حتليالً عامــًا ألكثر من 200 دراســة علمية 
مكرســة للعالقة بني السمنة واالستعداد 
ألنواع شتى  من االضطرابات الوراثية وضعف 
املناعة وتطور أمراض مثل الســكري ومرض 
الزهامير والســرطان وأمراض القلب واألوعية 

الدموية وغيرها.
وشــمل هذا التحليل تأثير الــوزن الزائد في 
العمليات اجلارية في اجلسم بدءاً من اخللوية 

واجلزيئية وانتهاء بتأثيرها في اجلهاز املناعي، 
والوظائف املعرفية واحلركية وغيرها.

تقول ســيلفيا سانتوســا، رئيســة فريق 
البحث، »نحن نالحظ أن السمنة هي عامل 
يسرع آليات الشــيخوخة، وفي الواقع، فإن 
اآلليات التــي تتطور بها أمراض الســمنة 

املصاحبة. والشيخوخة متشابهة جداً ».
الســمنة من حيث  للباحثــني، تعد  ووفقاً 
عبئهــا علــى الصحة، فــي الواقــع، مرآة 
للشيخوخة، وشكال من أشكالها، ما يشير 
إلى ظهور مبكــر لألمراض املزمنة، املرتبطة 

بالشيخوخة عادة.
أن األشــخاص  الدراســة،  نتائج  وقد بينت 
الذيــن تزيد أعمارهم عن 40 ســنة ويعانون 
من الســمنة ينخفض طول عمرهم مبقدار 

للرجال  ســنة  للنســاء 5.8  ســنة  و7.1 
مقارنة بالذين وزنهم طبيعي. وهذا بحسب 
سانتوســا، الشيخوخة والســمنة وجهان 

لعملة واحدة.
الناجم عن  املبرمــج  ويالحظ مــوت اخلاليا 
الســمنة، في خاليا القلب والكبد والكلى 

واخلاليا العصبية والشبكية.
 والــوزن الزائد يكبح عمليــة التخلص من 

مكونات اخلاليا التالفــة هذه العوامل ميكن 
أن ينجــم عنها تطــور أمراض الســرطان 
واألوعية  القلب  وأمراض  وألزهامير  والسكري 

الدموية.
كما يالحظ قصر طول التيلوميرات )نهايات 
لها عالقة مباشرة  التي  الكروموســومات( 
بطول العمر، لدى األشــخاص الذين يعانون 

من السمنة والوزن الزائد.
ومن تأثيرات الســمنة األخرى في اجلســم، 
امليتوكوندريــا  فــي  الوظيفــي  االختــالل 
املناعي.  اجلهاز  اجلهازية وضعف  وااللتهابات 
لهذا الســبب ، يالحظ أن األشخاص الذين 
يعانون من السمنة املفرطة هم أكثر عرضة 

للمرض وااللتهابات.
ويقول الباحثــون، يجب اعتبار زيــادة الوزن 
عامالً مــن عوامل الشــيخوخة املبكرة، ما 
يسمح بإعادة النظر في سياق وباء السمنة 
العاملي املرتبط بنمط احلياة اخلامل والتغذية.

وتضيــف سانتوســا إلى أنه علــى خلفية 
الســمنة ، حتدث في اجلسم عمليات تسرع 
الشيخوخة، ونحن نأمل أن تساعد دراستنا 
على النظر من زاوية جديدة إلى عواقب الوزن 

الزائد لدى الناس.

السمنة تسرع الشيخوخة المبكرة

سماء بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة
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وّحدت هجمة كورونا البشــرية جمعاء في مواجهة 
التحديات بني االجتياح الشــامل أو احلّد من االنتشار 
الفايروسي العابر للقارات، السيما بعد أن فّل هامش 
اخلوف والقلق من مخاطر هذا الوباء نظراً للنجاحات 
التــي حققتها الصني في احتواء الوباء والســيطرة 
عليــه، ولم تخرج احلالة الصينية من هامش الصراع 
االقتصــادي مــع أمريكا علــى خلفيــة التعريفة 
الكركمية والشــركات الصناعية الكبرى الصينية 
واألمريكية حتــى بدا الصراع كأنــه صراع مصالح 
اقتصاديــة أو توســع في الهيمنــة األمريكية على 
األســواق الصينية، ولم ينظر إلى بؤرة » وهان » على 
أّنها كارثة إنسانية التعني » وهان » وحدها أو الصني 
وحدهــا، وأمنا قد تهّدد العالم كلــه، حتى إّن الصني 
نفسها لم تأخذ حتضيرات األطّباء الذين كشفوا عن 

مخاطر الفايروس في بداية ظهوره.
إاّل أن االهتمــام احملّلي لــم يصاحبــه اهتمام على 
مســتوى الدول الكبرى،ألّن مخاطر هــذا الفايروس 
لم تــدرك بعد، وقد اســتثمر الفايــروس مناخ الال 
مباالة ليوّســع من رقعة انتشاره في فضاءات خارج 
الصني، وكانت البؤرة الكارثية في إيطاليا، مبعنى أنه 
انتقــل من قاّرة إلى أخرى، ومنــاخ وبيئة تختلف عن 
البيئــة التي ظهر فيها أول مــرة، وقفز من دولة منور 
صاعــدة إلى إحدى دول العشــرين الصناعية األكثر 
تقدما في العالــم، ومن دولة حضارة عريقة متتّدإلى 
قرون بعيــدة في عمق التاريخ إلــى دولة عريقة في 
تاريخها اإلمبراطوري، كأمّنا األمر قد يكون صراعاً بني 
اإلمبراطورية الصينيــة واإلمبراطورية الرومانية في 
العصر احلالي، وهو األمر الالمنطقي وغير املعقول أن 
تُدار معركة حالية بأدوات وثقافة وتفكير إمبراطوري 

ماضوي.
في هذا الصراع الوبائي وســرعة انتشــاره كان في 
اجلانب اآلخر مــن العالم من يقــف متفرجاً ويفّكر 
باستثمار انخفاض أسعار النفط في حتقيق تكامل 
احتياطه النفطي اخملزون في باطن األرض، وكأّن احلرب 
اجلرثوميــة التعنيه، وقد التصل إليــه وهو التفكير 
الصناعي الرأســمالي الذي يزيح املشاعر اإلنسانية 
لصالح دوران اآللة وحتقيــق معدالت االنتاج العالية، 
واّتضحت الصورة في أّن هذا الوباء يفتك بالبشــرية 
ويزيح أنظمة، ويفّكك حضارات، ويهّز قناعات، ويغّير 

كثيراً من معتقدات البشر.
فقد تغّيرت املنظومة الفكريــة، وانهارت املنظومة 
أمام  والصغرى  الكبرى  للدول  والصحية  االقتصادية 
هجوم فايروس غير مرئي، وهو األمر الذي هّز املنظومة 
القيميــة في اجملتمعات اخملتلفة فكريــا واجتماعيا، 
وأنتج مالمح منظومة جديدة قد الميكن إدراكها في 
خضّم أزمة املواجهة مع الوباء، لكّن ســماتها بانت 
لدى البشــر من خالل اإلحســاس بهذا اخلطر الذي 
قد يكون أحد نتائج التطــور العلمي والتكنولوجي 
على حســاب التطــور اإلنســاني، إذ أصبحت اآللة 
هي احملورالــذي يدير محركات الكــون وخارج الكون، 
وتراجعت القيمة اإلنسانية إلى مراحل متأخرة، إاّل أن 
مايحدث اليوم قد يعيد إلى اإلنسان قيمته احلضارية 
إذا ما أحســّنا التفكير في قابل األيام واســتثمرنا 
مخرجــات االقتصاد والتكنولوجيا خلدمة اإلنســان، 
ال أن نُبقي هذا اإلنســان يعيش في دّوامة اخلطابات 
احلماســية التي تؤّجج املشــاعر، والتؤّدي إلى نتائج 
إيجابيــة، وإمّنــا تقودهم حطباً حلــروب طاحنة تدمي 
السلطات االستبدادية، إذ إّن مانعيشه اليوم يدفعنا 
إلى مغادرة التكّلــس العقلي واملعرفي واجلمود على 
اجتــرار املاضي الذي لم يعد صاحلــاً، والتفكير بروح 
وعقل منفتح على املستجدات الكونية، ومغادرة كّل 
مايكّرس التحديد أو التأطير الفكري وعزل الشعوب 
عن بعضهــا، وإمّنا انفتاحها على بعــض، والتفكير 
بروح الشــعب الكوني لصالح املســتقبل املشترك 
واملصير الواحد في مواجهة التحديات املســتقبلية 
التي قد تعقب هذا الهجــوم الوبائي إلى هجومات 

أكثر خطورة، وإلى حروب كواكب مع كواكب أخرى.

»خليك في البيت«..
مصير مشترك لمجتمع 

بشري واحد

بغداد ـ الصباح الجديد:  

في  العلوم  بكلية  أســاتذة  متكن 
جامعة كركــوك، من التوصل إلى 
طريقة مبتكرة لتســهيل عملية 
مع  للتواصل  االلكتروني  التعليم 
الطلبة بعيداً عن مشكلة ضعف 

خدمة اإلنترنت.
وقال رئيــس اجلامعة، صباح احمد 
في بيــان نقله املكتــب االعالمي 
الصباح   « تلقته  التعليــم  لوزارة 
اجلديــد » إن »عمليــة التعليــم 
ملحة  حاجة  أصبحت  االلكتروني 
وشــرعت  الراهنة  الفتــرة  خالل 
بتطبيقهــا  اجلامعــات  جميــع 

للتواصــل مــع الطلبــة في ظل 
تعليــق الدوام الوقائــي، مبيناً أن 
العائــق األكبــر أمام جنــاح هذه 
التجربة هــو رداءة خدمة االنترنت 
وكثرة الشــكاوى مــن عدم متكن 
الطالب مــن الوصول الى احملاضرة 
ايا كانت طريقة مشاركتها، لذلك 
وجهنــا التدريســيني و الباحثني 
في اجلامعة إليجــاد احللول لهذه 

املشكلة«.
من جانبه قــال عمر عادل محمد 
التدريسي في قســم اجليولوجيا 
التطبيقيــة فــي كليــة العلوم 
أنه« متكن مــن التوصل الى فكرة 
بســيطة تعمــل علــى تذليــل 
الصعوبــات والعراقيل الناجتة من 

وتاثيرها  االنترنــت  خدمة  ســوء 
السلبي على جناح عملية التعليم 
الراهن،  ظرفنــا  خالل  االلكتروني 
موضحاً أنه اســتطاع االستفادة 
من خــوادم شــركة ايــرث لينك 
التي تعد من اجملهزين الرئيســيني 
لإلنترنت في العراق في تســهيل 

عملية التعليم االلكتروني«.
وأضاف أنــه »جــرى التواصل مع 
بخصوص  بغــداد  في  الشــركة 
طريقة املشاركة اخلاصة )للطلبة 
فقط( وعن حجم امللفات او سعة 
التخزين املتاحة للمشــترك وتبني 
انه مبقدور املســتخدم االستفادة 
من هــذه اخلدمة مــن دون وجود 
محــددات علــى حجــم امللف او 

ذاكرة التخزين التي يســتخدمها 
عن طريق حســابه اجملاني، مؤكداً 
أنه جرى اختبــار الطريقة وجنحت 
بشــكل فائق ممتاز وســريع ومن 
امللفات  وحتميــل  تنزيــل  املمكن 
بشكل سلســل حتى أثناء اوقات 
الــذروة التي تشــهد بطئــاً في 

اخلدمة«.
وتابــع البيان: »نرفــق لكم ملف 
ومشاركة  انشــاء  عملية  لشرح 
امللفات باســتخدام خوادم شركة 
ايرث لينك )موقع شــير شبكتي( 
نتمنى  كامل.  بشكل  لتوضيحها 
االستفادة  التدريسني  السادة  من 
من هذه اخلاصية وتعميمها الجناح 

عملية التعليم االلكتروني« .

جامعة كركوك تتوصل إلى طريقة مبتكرة لتسهيل عملية التعليم األكتروني في الجامعات

بغداد ـ  الصباح الجديد :

اعلنت الشــركة العامــة للمعارض 
إحدى  العراقية،  التجاريــة  واخلدمات 
تشكيالت وزارة التجارة، استثناء املواد 
الغذائيــة والزراعية والطبية الداخلة 
إلى العراق من شروط اجازة االستيراد. 
في حني  أكدت وزارة النقل العراقية ، 
الشركة العامة للنقل البحري شحن 
)30000( طن رز من ميناء )هوشي منا( 
في ڤيتنــام الى ميناء ام قصر لصالح 
وزارة التجارة بحسب العقد املبرم بني 

الوزارتني.
العامة  الشــركة  وقــال مدير عــام 
التجاريــة  واخلدمــات  للمعــارض 
بيان  العراقية، سرمد طه سعيد، في 
تلقــت » الصبــاح اجلديد » نســخة 
منه، إنه »تقرر اســتثناء خاص للمواد 
الطبية والغذائية والزراعية من شروط 
االجازة«، مبينما أن »ذلك جاء بناء على 
االمر الديواني )64(  للجنة املشــكلة 
االمني  الغزي  حميد  يترأســها  والذي 
العام لألمانة العامــة مجلس الوزراء 
ونظراً للظروف االســتثنائية  الذي مير 
البلد وحالة منــع التجوال خالل  بها 
ايام احلظر الوقائــي ولكل محافظات 

البالد«. 
وأضاف، أن »الشركة العامة للمعارض 
العراقية  التجارية  اخلدمات  ان  أعلنت 
تستثني وبشكل مؤقت املواد الغذائية 
والزراعية والطبية واألدوية من شــرط 
اجازة االســتيراد واحملددة مبوجب قانون 

اجلمارك«.
وأكد سعيد، على أن »تكون الشركات 
واملكاتب  العلمية املســتوردة للمواد 
أعاله لديها هوية أســتيراد صادرة من 
الشــركة العامة للمعارض واخلدمات 
التجاريــة العراقيــة نافــذة علئ ان  
يتم اســتيفاء األجور اجازة االستيراد 
مــن قبل مديريــة اجلمــرك  للمنفذ 
احلدودي، وذلـــك تنفيـذا لتوجيهـات 
الدكتور محمد هاشــم  التجارة  وزير 

العاني«.
وتابع، أن »تنفيذ ما جــاء في اجتماع 
البضائع  االزمة وتسهيل دخول  خلية 
والسيطرة  توفيرها  وبغية  االساسية 

وعدم   لهــا،  املاســة  للحاجة  عليها 
ولتفويت  االســواق   مــن  شــحتها 
الفرصــة على  ضعفــاء النفوس من 
بها  والتحكم  وحصرها  اســتغاللها 
وباســعارها الــذي يشــرف وفد من 
منتسبي الوزارة  ميدانيا على عملية 
دخول  البضائع في ظل الظرف احلالي 
وان هناك فرق ميدانية من دائرة الرقابة 
التجارية واملالية من وزارتنا بالتنسيق 
مــع اجهــزة وزارة الداخليــة و االمن 
الوطني تقوم بجوالت تفتشية يوميا 
واحملافظات   بغداد  في  واخملازن  لالسواق 
للتاكد من ســالمة املواد والتاكد من 
أســعارهاونوعيتها ومدى صالحيتها 

لالستهالك البشري«.
وأشار إلى، انه »سيقدم تقرير مفصل 
لوزير  التجارة الســيد محمد هاشم 

واالجــراءات  االحترازية حلظر التجوال 
الذي فرضته احلكومة  للحد  الوقائي 

من تفشي وباء  كورونا«.
في حني اعلنت وزارة النقل العراقية ، 
الشركة العامة للنقل البحري شحن 
)30000( طن رز من ميناء )هوشي منا( 
في ڤيتنــام الى ميناء ام قصر لصالح 
وزارة التجارة بحسب العقد املبرم بني 

الوزارتني. 
وبني الوزير :أن شــركة النقل  البحري 
ملتزمة بإيصال مادة الرز ورفد البطاقة 
ميناء  مــن  بواخرها  عبــر  التموينية 
)هوشــي منا( في ڤيتنــام الى ميناء 
ام قصــر دون أي تاخير يذكر بحســب 
اجلهــات املراقبة فــي وزارتي الصحة 
أن طواقم النقل  والتجــارة. مؤكــداً 
البحــري مســتمرين بنقل الــرز الى 

العراق في ظل وجــود اجراءات وقائية 
مشددة لســالمة الطواقم العراقية 
وســالمة احلموالت وقد باشــرت جلان 
وزارتــي الصحــة والتجــارة بفحص 
احلمولة ليتنســى تفريغها وإيصالها 

للمستهلك .
واشار سيادته الى أهمية نشاط النقل 
بتطبيقه  باشــرت  والــذي  املتكامل 
الوزارة في بدايه العام احلالي  ووصول 
حمــوالت الرز من فيتنــام الى العراق 
بالعقد  املثبتة  الزمنيــة  وفق اجلداول 
ولكون مادة الرز من املواد الرئيسية في 
مفردات البطاقة التموينية ولكون أن 
املواطن بامس احلاجة اليه في الظروف 

الراهنة.
وذكر لعيبي :ان طواقم الشركة تقوم 
بجهود متميزة الجناح هذا العقد دون 

أي تقصير يذكر
 مضيفاً« مت تشــكيل غرفة عمليات 
مشــتركة بــني الوزارتني لتســهيل 
وتذليل كل  البواخــر  تفريــغ  عملية 
الصعوبــات التي قد تواجــه البواخر 
العراقية  في نقــل احلموالت احلنطة 
ولتمكنهــا من تأديــة واجبها كناقل 

وطني.
يذكر ان وزارة النقل باشرت هذا العام 
بتطبيق نشــاط النقل املتكامل عبر 
وســائط متعددة من خالل التنسيق 
الدولة  مؤسســات  مــع  والتعاقــد 
لنقل كافه الســلع والتي من شإنها 
الدوله  االيرادات ورفد ميزانية  تعظيم 
مبوارد مالية ناجتة عن توســعة نشاط 

تشكيالت الوزارة كافة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
بناءا علــى توجيه وزيــر العمل 
االجتماعية  احلماية  هيئة  رئيس 
الدكتــور باســم عبــد الزمان..
احلمايــة  هيئــة  اســتنفرت 
مالكاتها  الوزارة  في  االجتماعية 
ببغداد  االقســام  فــي جميــع 
كردستان  اقليم  عدا  واحملافظات 
من اجل استكمال االمور الفنية 
من  دفعة جديدة  واملالية الطالق 
خالل  االجتماعية  االعانــة  راتب 
االيــام القريبــة املقبلــة ) قبل 
املوعــد احملدد الطالقهــا(، وذلك 
مراعاة للظــرف احلالي وتخفيفا 
عن كاهل االســر املستفيدة من 

راتب االعانة االجتماعية.
وطالــب مصدر فــي الهيئة من 
اوضــاع حظر  اجلميــع تفهــم 

التجــوار املعمول بــه للحد من 
فايروس كورونا وتأثيره على سير 

العمل.
في حني أطلقـــت دائرة التقاعد 
والضمــان االجتماعــي للعمال 
والشــؤون  العمــل  وزارة  فــي 
العمــال  رواتــب  االجتماعيــة 
وخلفهم  املتقاعدين  املضمونني 
لشــهري آذار ونيسان مع املنحة 
اليدوي  الصرف  لفئتي  الشهرية 
وحاملــي البطاقــة الذكية في 
بغداد واحملافظــات ابتداًء من يوم 

اجلمعة املاضية .
وقال مديــر عام دائــرة التقاعد 
والضمان االجتماعي للعمال رائد 
جبار باهض ان الدائرة وبناء على 
توجيهات وزير العمل والشــؤون 
االجتماعيــة الدكتــور باســم 

االجراءات  اكملــت  عبدالزمــان 
العمال  رواتب  بصــرف  املتعلقة 

املضمونني.
مراجعة  الى  املســتفيدين  ودعا 
مناطــق  حســب  املصــارف 
معهم  مستصحبني  سكناهم 
والهوية  الثبوتية  املستمسكات 
التقاعدية، مشــيرا الــى انه مت 
اعــالم مصرف الرافديــن/ اإلدارة 
العامة بتسليمها رواتب العمال 
املتقاعدين عن طريق مصارفهم 
اعتمــادا علــى قوائــم الرواتب 
اخلاصة بهم من دون الرجوع الى 
املســتفيد  تزويد  لغرض  الدائرة 
بكتــاب الصرف اليــدوي، وتأتي 
هــذه االجراءات نتيجــة الوضع 
الراهن الذي متر به البالد للحد من 

انتشار فايروس كورونا.

بغداد- الصباح الجديد :
أعلنت أمانة بغداد، عن اســتمرار 
مالكاتهــا العاملة في مشــاريع 
وخزانــات املاء بالعمــل وضخ املاء 
الصافي الى كافــة مناطق بغداد 
وبشــكل طبيعي رغم اســتمرار 

حظر التجوال.
وذكر بيان لالمانة تلقت  » الصباح 
اجلديد » نسخة منه، أن “دائرة ماء 
بغداد احدى مــالكات أمانة بغداد 
أكــدت اســتمرار عمليــة جتهيز 
وضخ املــاء الصافي لعموم مدينة 

التجوال  تأثرها بحظر  بغداد وعدم 
املفروض”.

“موظفيها  أن  األمانــة  وأضافــت 
وعمالهــا ال ســيما العاملني في 
اخلزانات واملشاريع متواصلني بتأدية 
أعمالهــم وعلــى مدار الســاعة 

باإلضافــة الى الفحص املســتمر 
للماء عبر مختبرات الدائرة املذكورة 
وصول  لضمان  مســتمر  وبشكل 
املاء الى جميع للمناطق السكنية 
برغم الظروف االستثنائية التي مير 

بها بلدنا العزيز”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
الطــب عن خروج  أعلنت مدينة 
بها  املشــتبه  احلــاالت  من   ٢٥٨
التخصصي  الشــفاء  مركز  في 
لألزمات بعد ان اثبتت الفحوصات 

اخملتبرية خلوهم من اإلصابة

ومــن اجلديــر بالذكــر ان مدينة 
الطــب ومــن خــالل محطــة 
بإجراء  تقــوم  التنفســي  الفرز 
الفحوصــات الســريرية وعــزل 
احلاالت املشتبه بها قبل دخولهم 
النماذج  ســحب  ويتم  للمجمع 

استضافة  ويتم  الفحص  لغرض 
احلاالت املشــتبه بهــا في مركز 
وبعد ظهور  التخصصي  الشفاء 
النتائج سالبة يتم السماح لهم 

باخلروج ومغادرة املركز
وان احلــاالت ٢٥٨ كانت نتائجهم 

سالبة
ان مالكاتها  وتؤكد مدينة الطب 
مســتنفرة بكافة تخصصاتهم 
وان احلــاالت املشــتبه بها وخالل 
الرعاية  فترة االســتضافة تلقى 

الطبية والفندقية املطلوبة .

التجارة تستثني المواد الغذائية والزراعية 
والطبية الداخلة للعراق من شروط اجازة االستيراد

»النقل« تشحن )000 30( طن لمادة الرز من فيتنام الى العراق

ذلك جاء بناء على 
االمر الديواني )64(  
للجنة المشكلة والذي 
يترأسها حميد الغزي 
االمين العام لألمانة 
العامة مجلس 
الوزراء ونظرًا للظروف 
االستثنائية  الذي يمر 
بها البلد وحالة منع 
التجوال خالل ايام 
الحظر الوقائي ولكل 
محافظات البالد

العمل تستنفر مالكاتها الطالق دفعة جديدة من راتب االعانة االجتماعية قريبا
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في ظل أزمة كورونا أمانة بغداد :استمرار عملية 
تجهيز وضخ الماء الصافي لمدينة بغداد

مدينة الطب تعلن خروج ٢٥٨من الحاالت المشتبه 
بإصابتها بفيروس كورونا بعد التأكد من خلوهم من اإلصابة
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الصباح الجديد-وكاالت:
أصــدرت القيادة العامــة للجيش والقوات 
إداريني ينهيان  املســلحة الســورية أمرين 

االحتفاظ واالستدعاء.
الضباط االحتياطيني ممن  األمران  ويشــمل 
أمتوا ثالث ســنوات فأكثر خدمة احتياطية 
فعلية ولصف الضباط واألفراد االحتياطيني 
احملتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم االحتياطية 

الفعلية 7 سنوات فأكثر.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها 
»أصــدرت أمرين إداريني ينهيــان االحتفاظ 
واالســتدعاء اعتبــارا من 7 نيســان 2020 
للضبــاط االحتياطيــني احملتفــظ بهــم 
وامللتحقني من االحتياط املدني ممن أمتوا ثالث 
سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى 

تاريخ 1 نيسان 2020«.
ولفــت البيــان إلــى أن إنهــاء االحتفاظ 
واالستدعاء »لألطباء البشريني األخصائيني 
يصــدر بأمــر عــن إدارة اخلدمــات الطبية 
وفقــا إلمكانية االســتغناء عنهم ولصف 
بهم  احملتفظ  االحتياطيني  واألفراد  الضباط 
وامللتحقــني باخلدمة االحتياطية قبل تاريخ 
االحتياطية  بلغت خدمتهم  1-1-2013 ممن 
الفعليــة 7 ســنوات فأكثر حتــى تاريخ 1 
واألفراد  الضبــاط  ولصف   ..2020 نيســان 
امللتحق  املدنــي  واالحتياط  بهــم  احملتفظ 
احلاصلني على نسبة معلولية 30 باملئة مع 

استبعاد من له دعوة«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن رئيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامني 
نتانياهــو وخصمه الســابق بيني غانتس 
أنهمــا حققا »تقدما مهمــا« في احملادثات 
الرامية إلى اتفاق نهائي لتشكيل حكومة 
وحــدة طارئــة، وأكــدا أنهما ســيعقدان 

اجتماعا األحد »للتوصل إلى اتفاق نهائي«.
وقال حزب الليكود بزعامة نتانياهو وحتالف 
»أزرق أبيــض« الذي يقــوده غانتس في بيان 
مشــترك إن الرجلني اجريا محادثات طوال 
ليل السبت األحد »بهدف تشكيل حكومة 
طوارئ وطنيــة للتعامل مــع أزمة فيروس 
كورونــا وغيرها من التحديــات التي تواجه 

إسرائيل«.
وأضــاف البيان »مت إحراز تقــدم مهم خالل 
)...( وســيعقد اجتماع آخر خالل  االجتماع 

اليوم للتوصل إلى اتفاق نهائي«.
وكلف الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني، في 
وقت ســابق بيني غانتس تشكيل احلكومة 
بعد االنتخابات التي جرت في الثاني من آذار/

مارس وكانت الثالثة خالل أقل من عام.
وأطاحــت القــوى املناهضــة لنتانياهــو 
اإلســرائيلي  البرملان  برئيــس  املنقســمة 
)الكنيســت( يولي إدلشــتاين، املقرب من 
رئيس الــوزراء والعضو في الليكود. وانتخب 
غانتس اخلميس رئيســا للكنيست ما أدى 

إلى انقسام حتالفه.
ودعا كل مــن رئيس األركان الســابق بيني 
تشــكيل حكومة  إلى  ونتانياهو  غانتــس 
وحــدة ملكافحة انتشــار وبــاء كوفيد19-، 
خصوصا في ظل غياب ضمانات بأن غانتس 

سيتمكن من تشكيل احلكومة.
وأحصت إســرائيل حوالى أربعة آالف إصابة 

و13 وفاة بفيروس كورونا املستجد.
وال تتوفــر بعد معلومات رســمية بشــأن 
احلكومة املستقبلية، لكن نتانياهو كان قد 
اقترح في وقت ســابق التناوب على منصب 
رئيس الوزراء، على أن يترأسه هو أوال ملدة 18 

شهرا.
ويواجه نتانياهو الذي يشغل منصب رئيس 
احلكومة منذ 2009 تهما بالفساد، ينفيها.

وأدى تفشــي وباء كوفيد19- في إسرائيل، 
إلى تأجيل محاكمته التي كانت مقررة في 

17 آذار/مارس اجلاري.

أوامر بإنهاء االحتفاظ 
واالستدعاء في الجيش السوري

غانتس ونتانياهو يعلنان عن 
»تقدم مهم« في المحادثات 

لتشكيل حكومة وحدة إسرائيلية
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الصباح الجديد - وكاالت:

يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم 
األحد في اقتراع تشــريعي رهاناته 
كبيرة علــى الرغم من اســتمرار 
فيروس  وانتشــار  العنــف  أعمال 
كورونــا املســتجد الذي تســبب 
بأول وفاة الســبت، وخطف زعيم 
املعارضــة من قبل فــرع لتنظيم 

القاعدة »على األرجح«.
ويفترض أن يجدد الناخبون ممثليهم 
البالغ عددهم 147 في البرملان، في 

دورتني األحد وفي 19 نيسان/ابريل.
وتفتــح مراكز التصويــت أبوابها 
مبدئيــا من الســاعة الثامنة إلى 
الســاعة 18,00 بتوقيت غرينتش. 
وأحــد الرهانات أن يجري التصويت 
في كل مكان بينما تشهد منطقة 
واسعة من البالد أعمال عنف شبه 

يومية.
وال ميكن ملئتــي ألف نازح في البالد 
أي  تتخذ  »لــم  ألنــه  التصويــت 

إجراءات« ليتاح لهم ذلك على حد 
قول املسؤول في وزارة إدارة األراضي 

أميني بيلكو مايغا.
وكان يفتــرض أن تنتهي في أواخر 
2018، واليــة البرملــان املنبثق عن 
انتخابــات 2013 التي حصل فيها 
ابو بكر كيتا على  ابراهيم  الرئيس 

أغلبية كبيرة.
لكــن االنتخابــات أرجئــت مرات 
عدة بســبب تدهور الوضع األمني 

وخالفات سياسية.
اجلهاديــة  الهجمــات  وتتواصــل 
وأعمــال العنــف بــني اجملموعات 
وعمليات الســطو والتهريب على 
الرغم مــن وجود قوات فرنســية 

وإفريقية وتابعة لألمم املتحدة.
وخطف مسلحون مجهولون زعيم 
املعارضة سومايال سيسه في األيام 
األخيــرة بينما كان يقــوم بحملة 
نيافونكي  االنتخابــي  معقله  في 

بالقرب من متبكتو بشمال البالد.
وقــال عضو فــي مجلــس بلدي 
ومصدر أمني إنه »على األرجح« بني 

أيدي جهاديني يقولون إنهم موالون 
ينتمي  الذي  أمادو كوفــا  للداعية 

إلى قبائــل الفوالني ويقــود أكبر 
حتالف جهادي في منطقة الساحل 

مرتبط بتنظيم القاعدة.
أن سيســه  األمني  املصدر  وصرح 

)70 عامــا( وأعضــاء الوفد املرافق 
معه  خطفــوا  الذين  الســتة  له 
»نقلوا إلــى منطقة أخــرى على 
األرجح وأصبحوا بعيدين عن مكان 

خطفهم«.
وسجلت مالي التي كانت من الدول 
اإلفريقية النادرة التي لم ينتشــر 
فيها فيروس كورونا املستجد حتى 
األربعاء، أول وفاة باملرض السبت من 

أصل 18 إصابة أحصيت رسميا.
ومــع ذلك، قــال الرئيــس كيتا إن 
هذه االنتخابات ستنظم كما كان 
مقررا األحد »مــع االحترام الصارم 

لقواع التباعد«.
وذكرت السلطات أنه مت توزيع سائل 
مطهر وصابون وأقنعة في باماكو 
متهيدا لالقتراع، بينما مت شراء لوازم 
لغســل األيدي في املناطق األخرى 

محليا.
ودعا حزب ســومايال سيســه إلى 
»مشــاركة كثيفة« فــي االقتراع 
للخروج »أقوى من هذه احملنة« بينما 
أخرى  عبرت تشــكيالت سياسية 

عن رغبتها في تأجيل االنتخابات.
االنتخابية حماسا  احلملة  تثر  ولم 
كبيــرا وأدت اإلجــراءات الصحية 

ومنع التجمعات إلى إبطائها.
ورهانــات هذه االنتخابــات كبيرة. 
ويــرى خبراء أنها ميكن أن تســمح 
بدفع تطبيق اتفاق الســالم املوقع 

في اجلزائر قدما.
بــني   2015 االتفــاق فــي  ووقــع 
السلطات واجملموعات االستقاللية 
التي  الطوارق،  املسلحة وخصوصا 
2012. لكنه ال  حملت السالح في 
ويعد  اجلهادية.  اجلماعات  يشــمل 
للخروج  أساســيا  عامال  تطبيقه 
العمل  إلــى جانــب  أألزمة،  مــن 

العسكري.
املركزية  االتفاق على تخفيف  وينص 
معارضون  ويرى  دستوري.  إصالح  عبر 
أن البرملــان احلالــي ال ميكنــه إقرار 
التعديــل الدســتوري ألن كثيريــن 
يعتبرونه »قانونيا لكنه غير شرعي«، 
كمــا قــال برميــا ايلي ديكــو عالم 

االجتماع في جامعة باماكو.

تقرير

انتخابات تشريعية في مالي رغم العنف وكورونا

الصباح الجديد-متابعة:

اصيــب مدنيــان فــي العاصمة 
اخلاضعة حلظر التجول في مدينة 
الرياض  الســعودية  العاصمــة 
بعد ان دمرت القوات الســعودية 
صاروخــني باليســتيني رصدا في 
اجــواء الرياض ومدينــة محاذية 
للحدود اليمنية ليل السبت على 

االحد.
ولــم تتــن أي جهــة الهجــوم 
التحالــف  لكــن  الصاروخــي، 
في  السعودية  بقيادة  العسكري 
اليمــن وّجه أصابــع االتهام إلى 
اســتهدفوا من  الذين  احلوثيــني 
الصواريخ  مبئــات  اململكــة  قبل 

والطائرات املسّيرة.
وهذا أول هجوم من نوعه تتعّرض 
لــه الســعودية منــذ أن أعلــن 
احلوثيــون تعليــق ضرباتهم ضد 
اململكة قبل نحو ســتة أشــهر 
غير مسبوق  تبنوا هجوما  بعدما 
أرامكو  على منشــآت لشــركة 

النفطية في أيلول/سبتمبر.
فرانس  وكالة  مراســلو  وســمع 
بــرس فــي الريــاض دوي ثالثــة 
انفجارات في وقت كانت شــوارع 
األخرى  اململكــة  ومدن  الريــاض 
خالية من السكان في ظل حظر 
جتــول تفرضــه الســلطات ملنع 
الذي  كوفيد19-  فيروس  انتشــار 
تســبب لوفاة أربعة أشخاص في 

السعودية وإصابة أكثر من ألف.
إال أن شــظايا الصاروخ في سماء 
الريــاض تســاقطت علــى حي 
املدني،  الدفاع  بحســب  سكني، 
مــا أدى إلى إصابــة مدنيني اثنني 

بجروح طفيفة.
وجــاء الهجــوم في وقــت أبدت 
النــزاع دعمهــا لدعوة  أطــراف 
للتوصل  املتحــدة  االمم  أطلقتها 
إلى هدنة تســمح بالتركيز على 
محاربة الفيــروس. كما وقع بعد 
لبدء  اخلامسة  الذكرى  من  يومني 
عمليات التحالف في اليمن دعما 

للحكومة وفي مواجهة احلوثيني.

وقــال املتحدث باســم التحالف 
العقيــد الركــن تركــي املالكي 
إن »قــوات الدفاع اجلــوي امللكي 
الســعودي اعترضت ودمرت عند 
الســاعة 23,23 )20,23 ت غ( من 
مساء الســبت )28 مارس 2020( 
أطلقتهما  بالســتيني  صاروخني 
املليشــيا احلوثيــة اإلرهابية من 
)صنعاء( و)صعــدة( باجتاه األعيان 

املدنية واملدنيني باململكة«.
واضاف حسبما نقلت عنه وكالة 
االنباء احلكوميــة ان »الصاروخني 
البالســتيني مت إطالقهمــا باجتاه 
مدينــة الريــاض ومدينــة جازان 
)جنوب(، وال توجد خسائر باألرواح«.

ويشهد اليمن نزاعا مسّلحا على 
الســلطة منذ 2014 حني سيطر 
صنعاء  على  احلوثيــون  املتمردون 
وانطلقوا نحو مناطق أخرى، قبل 
أن يتصاعد مع تدخل الســعودية 
دعمــا  التحالــف  رأس  علــى 
للحكومة لوقــف زحف احلوثيني 

املدعومني من إيران.
البلــد الفقير منذ بدء  وقتل في 
عمليات التحالــف آالف املدنيني، 
فيما انهار قطاعه الصحي، وسط 
معانــاة من نقص حاد في األدوية، 
ومن انتشــار أمــراض كالكوليرا 
الذي تسّبب بوفاة املئات، في وقت 
يعيش ماليني السكان على حافة 

اجملاعة.
ويعيش أكثر مــن 3,3 ماليني نازح 

تتفشــى  ومخيمات  مدارس  في 
املياه  بفعل شــح  األمراض  فيها 

النظيفة.
ولم تُســّجل فــي اليمــن الذي 
يشــهد أســوأ أزمة إنسانية في 
بفيروس  بعد  إصابــة  أي  العالم، 
الصحة  ملنظمة  وفقا  كوفيد19- 
العاملية، لكن هناك خشية كبرى 
من أن يتســّبب الوباء حال بلوغه 
أفقر دول شــبه اجلزيــرة العربية 

بكارثة بشرية.
واالثنــني، وّجه االمــني العام لالمم 
املتحــدة انطونيو غوتيريش دعوة 
الى »وقف فــوري الطالق النار في 
جميع انحاء العالم بهدف حماية 
التعرض  خطــر  »يواجهــون  من 
خلســائر مدمرة بســبب فيروس 

كوفيد19-«.
املعترف  اليمنية  احلكومة  وقالت 
بها دوليــا والتحالــف واحلوثيون 
أسابيع  بعد  الدعوة  يؤيدون  اّنهم 
أعقاب  في  احملتدمــة  املعارك  من 
فترة مــن الهدوء، قبــل أن يدعو 
ممثــل االمني العام لــالمم املتحدة 
في اليمن مارتن غريفيث األطراف 
املتحاربة اخلميس الجتماع عاجل 

لالتفاق على هدنة.
الهجــوم  ان  املالكــي  واعتبــر 
قبل  من  »تصعيــد«  الصاروخي 
احلوثيني، متعهــدا بالعمل على 
القــدرات الصاروخية  »تدميــر« 

البالستية لهم.
وقال ان »هــذا االعتداء الهمجي 
ال يســتهدف اململكــة العربية 

واملقيمني  ومواطنيها  السعودية 
على أراضيها بل يستهدف وحدة 
العالم وتضامنه خاصة في هذه 
والعصيبة  الصعبــة  الظــروف 
أجمع  العالم  فيها  يتوحد  والتي 
حملاربــة تفشــي الوبــاء العاملي 

كورونا«.
ودانت احلكومة اليمنية الهجوم، 
وسط صمت مطبق من احلوثيني.

األرباني  االعالم معمر  وزير  وكتب 
بتويتر »نســتنكر  في حســابه 
وندين بشدة االستهداف االرهابي 
الفاشــل التي نفذه مرتزقة ايران 
والــذي يؤكــد اســتمرار تدفق 
للمليشــيا  اإليرانية  األســلحة 
كأداة  العمل  واصرارهــا  احلوثية 

ايرانية تخريبية«.

الصباح الجديد-متابعة:
اطلقت كوريا الشمالية وللمرة 
الرابعة في هذا الشــهر قذائف 
يرجــح أنها صواريخ بالســتية 
ســقطت في بحر اليابان بينما 
تنشغل األسرة الدولية مبكافحة 

فيروس كورونا املستجد.
وتأتي هذه التجارب على خلفية 
مأزق دبلوماسي كامل بني كوريا 
الشــمالية والواليــات املتحدة 
بشــأن امللــف النــووي، وبينما 
على  املتحدة  الواليــات  عرضت 
يانغ مساعدتها ملكافحة  بيونغ 

مرض كوفيد19-.
وجرت عمليات اإلطالق األحد في 
قطاع مدينة وونسان التي تضم 
مرفأ على الســاحل الشــرقي، 
وباجتــاه بحــر اليابــان أو البحر 
الشرقي كما يسميه الكوريون.

الكورية  األركان  رئاســة  وقالت 
اجلنوبيــة فــي بيــان إن »حتركا 
عسكريا كهذا لكوريا الشمالية 
غير مالئم إطالقــا بينما يواجه 
العالم أجمع صعوبات بســبب 
أن  موضحة  كوفيــد19-«،  وباء 

بالستية  صواريخ  هي  القذائف 
على األرجح.

اليابانية  الدفــاع  وزارة  وقالــت 
تشــبه  القذائــف  إن  أيضــا 
»صواريخ بالستية« وأكدت أنها 
لم تســقط في املياه اإلقليمية 
اليابانية وال في املنطقة البحرية 

احلصرية لليابان.
ولم تعلق كوريا الشمالية التي 
متتلك قنبلة نووية، على عمليات 
أن  اإلطالق هذه. وكانــت أكدت 
التي  السابقة  الثالث  العمليات 
آذار/مــارس باجتاه بحر  جرت في 
»مدفعية  قذائف  جتارب  اليابان، 

طويلة املدى«.
الشــمالية  كوريــا  واعلنــت 
اختبارهــا  املاضــي  األســبوع 
»ســالحا تكتيكيــا موجهــا« 
جديــدا، فيمــا أفــادت كوريــا 
اجلنوبيــة أن الشــمال اختبــر 
بالســتيني قصيري  صاروخــني 

املدى.
الشــمالية  كوريــا  وتخضــع 
التي  العقوبات  من  لسلســلة 
الدولي  األمــن  مجلس  فرضها 

إلجبارهــا علــى التخلــي عن 
برنامجيها النووي والباليســتي 

احملظورين.
وغداة عمليــات إطالق القذائف 
وسائل  أعلنت  املاضي،  األسبوع 
أن  الشــمالية  الكورية  اإلعالم 

الزعيم الكوري الشــمالي كيم 
جونــغ أون تلقــى رســالة من 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس 
يتضمــن تفاصيل خطة تهدف 
الثنائية.  العالقات  إلى حتســني 
وأكــد مســؤولون فــي البيت 

األبيض هذه 
ونقلت وســائل اإلعالم الكورية 
الشــمالية عن شــقيقة كيم 
ومستشــارته كيم يــو جونغ، 
حتذيرها مــن أن العالقات اجليدة 
بينه وبني ترامب لن تكون كافية 

إلحياء العالقات.
األنباء  وكالــة  بثته  بيــان  وفي 
الرسمية  الشــمالية  الكورية 
قالــت أن ترامــب في رســالته 
»أوضح خطتــه لدفع العالقات 
كوريا  جمهوريــة  بــني  قدمــا 
الشــعبية  الدميوقراطيــة 
والواليات املتحدة وعبر عن نيته 
مكافحة  في  مســاعدة  تقدمي 

األوبئة«.
الدول  مــن  الشــمالية  وكوريا 
النادرة في العالم التي لم تعلن 
على  بالفيــروس  إصابــات  عن 
أراضيهــا وإن كان كثيــرون في 
الوباء طال  اجلنوب مقتنعني بأن 

الشمال.
ويرى العديد من اخلبراء أن الوباء 
الذي أودى بحياة أكثر من ثالثني 
ألف شخص في العالم قد يكون 

كارثيــا على كوريا الشــمالية 
بسبب نظامها الصحي الهش.

وقال كيم دونغ يوب الباحث في 
األقصى  الشرق  دراسات  معهد 
في ســيول إن إطــالق القذائف 
األحد يهدف إلى إظهار أن البالد 

تعمل بشكل طبيعي.
منذ  الشمالية  كوريا  وتضاعف 
جتارب  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
األســلحة في غيــاب تقدم في 
الواليات  تأمل  التــي  املفاوضات 
املتحدة التوصل من خاللها إلى 
عن  بالتخلي  يانــغ  بيونغ  إقناع 

برنامجها النووي.
املفاوضات مكانها  وتراوح هــذه 
منذ فشــل القمــة الثانية بني 
شــباط/فبراير  في  وكيم  ترامب 
2019 في هانوي، وعلى الرغم من 
لقاء رمزي جدا بــني الرجلني في 
حزيران/يونيو املاضي في املنطقة 
املنزوعة السالح بني شطري شبه 

اجلزيرة الكورية.
ويرى محللون أن بيونغ يانغ حتسن 
قدراتها العسكرية تدريجيا على 

الرغم من العقوبات واإلدانات.

كوريا الشمالية تطلق مجددا قذائف يرجح أنها صواريخ بالستية في بحر اليابان

السعودية تتهم الحوثيين باستهداف
 الرياض ومدينة حدودية بصاروخين 

اول هجوم بعد اعالنهم تعليق قصف المملكة

هذا أول هجوم 
من نوعه تتعرّض 
له السعودية منذ 
أن أعلن الحوثيون 

تعليق ضرباتهم ضد 
المملكة قبل نحو 
ستة أشهر بعدما 
تبنوا هجوما غير 

مسبوق على منشآت 
لشركة أرامكو 

النفطية في أيلول/
سبتمبر

استهداف الرياض ومدينة حدودية بصاروخني
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بغداد ـ الصباح الجديد: 

أصــدر البنك املركــزي العراقي 
جديدة  تعليمــات  األحد،  أمس 
من  النقــدي  الدوالر  لســحب 

املصارف العراقية.
للعميل  التعليمــات  وأجــازت 
 %  75 بنسبة  احلواالت  ســحب 
بالدوالر و 25 % بالدينار العراقي, 
على أن يجري احتســاب الدوالر 
بسعر 1200 دينار للدوالر الواحد.
التعليمات بسحب  وســمحت 
العميل للوديعة املودعة بالدوالر 
100 % كما هو معمول  بنسبة 

به, ومن دون تغيير.
املركزي  البنك  ذلك، جمــع  الى 
العراقــي، 44 مليار دينار، لدعم 
ضد  الوقائيــة  االســتعدادات 

فيروس كورونا اجلديد.
وذكر البنك في بيــان، أنه »في 
إطار اجلهود الرامية إلى درء اخلطر 
الداهم الذي ُيكن أن يتسبب به 
اجلديد  كورونا  فيروس  تفشــي 
علــى صحة املواطنــن، وألجل 
دعم االستعدادات الوقائية التي 
تقوم بهــا وزارة الصحة وخلية 
املركزي  البنــك  يُعلن  األزمــة، 
العراقي عن جمع ما قيمته )44 

مليار دينار عراقي(«.
وأضــاف أن »األمول ســتوظف 
بالدرجــة األســاس، ألغــراض 
التنفس  بأجهزة  النقص  ســد 
الصناعــي، وهــو النقص الذي 
الوفيات،  نســب  ارتفاع  يُسبب 
وكذلك ألغراض إجراءات الوقاية 

من انتشار الوباء«.

اللجنة  حــذرت  الســياق،  في 
املالية النيابية من خطر فقدان 
العملــة العراقيــة لقيمتهــا 
في حال جلــأ العــراق إلى خيار 

الطباعة النقدية.

وقــال عضــو اللجنــة فيصل 
العيســاوي فــي تصريــح، إن 
اســتمرار هبوط أسعار النفط، 
قــد يدفع العراق إلــى التفكير 
بخيــار طبــع العمــات، إال أن 

ذلك يتطلب وضع خطة نقدية 
قيمة  علــى  للحفاظ  كاملــة 
النقد مــن االنهيار او التضخم، 
وتأمن غطاء الدوالر في االسواق.

الطباعــة  خيــار  أن  وأضــاف، 

النقدية هو باب أخير يلجئ اليه 
العراق لسد احتياجات الرواتب.

وأشار العيســاوي الى أن مبالغ 
النفط ال تســد خمسن باملئة 
من الرواتــب وان العراق بحاجة 

للتوجه الى مــوارد أخرى، الفتا 
الــى رواتــب شــهر اذار اجنزت 
على  جــار  والعمل  بالكامــل، 
تهيئة املوارد لتوفير رواتب شهر 

نيسان.

المركزي العراقي يسحب الدوالر النقدي من المصارف
جمع 44 مليار دينار لمكافحة فايروس كورونا

في إطار الجهود 
الرامية إلى درء الخطر 
الداهم الذي يُمكن 
أن يتسبب به تفشي 
فيروس كورونا 
الجديد على صحة 
المواطنين، وألجل 
دعم االستعدادات 
الوقائية التي تقوم 
بها وزارة الصحة 
وخلية األزمة، يُعلن 
البنك المركزي 
العراقي عن جمع ما 
قيمته )44 مليار 
دينار عراقي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

أكد صنــدوق النقــد الدولــى  أن 
االقتصاد العاملي دخل مرحلة الركود 
نتيجة النتشــار فيروس كورونا، وأن 
اإلجراءات املتخــذة لدعم االقتصاد 
قد ال تكــون كافية قبل انحســار 

فيروس كورونا.
وأكدت كريستالينا جورجييفا مديرة 
صنــدوق النقد الدولــي أن جائحة 
العاملي  االقتصاد  دفعت  كوفيد19- 
إلى االنكماش الذي سيتطلب متوياً 

هائاً ملساعدة الدول النامية.
وقالــت في مؤمتــر صحافــي عبر 
اإلنترنــت: “من الواضــح أننا دخلنا 
انكماش”، ســيكون أســوأ مما  في 
 2009 كان عليه الوضع فــي العام 
بعد األزمة املاليــة العاملية. وقالت 
املفاجئ”  “التوقــف  مع  جورجييفا 
لاقتصــاد العاملي، تبلــغ تقديرات 
املاليــة  “لاحتياجــات  الصنــدوق 
 2,5 الناشئة،  لألســواق  اإلجمالية 
تريليــون دوالر”. لكنهــا حذرت من 
“نظن أن هــذا هو احلــد األدنى”، إذ 
بالفعل  80 دولــة  طلب أكثر مــن 
مســاعدة طارئة من صندوق النقد 

الدولي، وفقا ملا نقلتة “رويترز”.
وأضافت جورجيفا، أن توقعات النمو 
العاملي سلبية، وأن الصندوق يتوقع 
اآلن ركودا ال يقل سوءاً عما صاحب 

أنه  العامليــة، مؤكدة  املالية  األزمة 
ليتعافى االقتصاد في 2021، ينبغي 
األولوية لاحتواء  الــدول  أن تعطي 

وتقوية األنظمة الصحية.
وشددت مديرة صندوق النقد الدولي 
اليوم اجلمعة علــى أهمية إجراءات 
للســيطرة على  القوية  االحتــواء 
وللتمهيد  كورونــا،  فيروس  جائحة 

لتعاف قوي في 2021.
وأبلغــت كريســتالينا جورجيفــا 
تلفزيون سي.ان.بي.ســي أن اجملتمع 
األزمة  ملواجهــة  يحتشــد  الدولي 
بإجراءات مالية قوية، وإن االستجابة 
أقوى ممــا حدث في خضــم األزمة 

املالية العاملية في 2008 و2009.
لكنهــا حــذرت من النكــوص عن 
األوان، مضيفة  قبل  االحتواء  جهود 
“ال سبيل لتعاف قوي من دون احتواء 

قوي.”
وبحسب وكالة )رويترز( الدولية، قال 
صنــدوق النقد الدولي إن عشــرات 
الدول في الشــرق األوســط وآسيا 
الوســطى اتصلت به طلبا للدعم 
املالي ملواجهة تبعات فيروس كورونا 

على اقتصاداتها.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشــرق 
األوسط وآسيا الوسطى في مدونة 
صندوق النقــد الدولي اإللكترونية، 
إن التحدي سيكون جسيما بشكل 
خاص بالنسبة للدول الهشة والتي 
متزقها احلروب مثل العراق والسودان 

واليمن.
وفي ســياق متصــل، وافق مجلس 
على  اجلمعــة،  األميركي،  النــواب 
2.2 تريليون دوالر –  حزمة قيمتهــا 
املتحدة  الواليات  تاريخ  األضخم في 

– ملســاعدة األفراد والشــركات في 
مواجهة التباطــؤ االقتصادي الناجت 
عن تفشــي فيروس كورونا، وسارع 
الرئيس دونالد ترمــب إلى توقيعها 

كي تصبح قانونا ساريا.

وكانت احلزمة نالت موافقة مجلس 
الشــيوخ ذي األغلبيــة اجلمهورية 
باإلجمــاع تقريبــا يــوم األربعــاء. 
ويسلط الدعم النادر من كا احلزبن 
فــي الكونغــرس لإلجــراء الضوء 

على مدى اجلديــة التي يتعامل بها 
املشــرعون مع اجلائحة العاملية في 
الوقت الــذي يعاني فيه األميركيون 
الصحية  الرعاية  ويواجه فيه نظام 

خطر االنهيار.
ترمــب خال مؤمتــر صحفي  وقال 
عقــب التوقيــع إن شــركة جنرال 
موتورز ســتبدأ توقيــع عقود إنتاج 
أجهزة التنفس، مشيرا إلى أن باده 
قامت ببناء شــراكة مــع القطاع 
وأنه  الوبــاء،  هذا  ملواجهــة  اخلاص 
يريد تســريع عجلة تصنيع أجهزة 

التنفس ملواجهة فيروس كورونا.
وأعرب ترمب عــن أمله في احلصول 
على آالف أجهزة التنفس خال املئة 
يوم املقبلة، الفتا إلى أنه ســيجري 
تصنيع مئة ألف جهاز تنفس خال 

هذه الفترة.
وكان ترمب قــد أعلن اجلمعة، على 
تويتر، شراء عدد من أجهزة التنفس 
الصناعي من شركات سيعلن عنها 

الحقا.
وطالب ترمب، جنــرال موتورز وفورد 
ملوحا  التنفــس  أجهزة  بتصنيــع 

بقانون الطوارئ املعلن.
منظمة  توقعــت  الســياق،  فــي 
عدد  تراجــع  العامليــة  الســياحة 
السياح في العالم بنسبة %20 إلى 
%30 في العام 2020، بسبب فيروس 
كورونا املســتجد، بعــد أن توقعت 

سابقا أن يبلغ التراجع %1 إلى 3%.

املتحــدة  األمم  وكالــة  وتوقعــت 
املتخصصة ومقرهــا في مدريد أن 
تتراجع اإليرادات السياحية 300 إلى 
450 مليار دوالر، أي قرابة ثلث عائدات 
2019 التــي بلغت 1,5 تريليون دوالر، 

بحسب صحيفة االقتصادية.
األمن  بولوليكاشفيلي  زوراب  وقال 
العام للوكالة في بيان إن “السياحة 
من بن القطاعات االقتصادية األكثر 
أن ماين  “واضح  تضررا”، مضيفــا 

الوظائف في القطاع مهددة”.
ولفتــت الوكالة إلى أن الســياحة 
العاملية تراجعت بنســبة %4 خال 
األزمة االقتصادية عام 2009 وفقط 
بنســبة %4 عــام 2003 في أعقاب 
تفشي متازمة ســارس التي أودت 
بحيــاة 774 شــخصا فــي أنحاء 

العالم.
مطلع  توقعــت  املنظمة  وكانــت 
العام أن تســجل السياحة العاملية 
منوا بنسبة %3 إلى %4 لكنها عدلت 
توقعاتها في 6 آذار بسبب التفشي 
السريع لـ “كوفيد ″19، وتنبأت بأن 

يبلغ التراجع %1 إلى 3%.
فرض  التوقعــات،  مراجعــة  ومنذ 
مزيد من الدول قيودا على الســفر، 
ومت إلغاء مزيد من الرحات في وقت 
إلى  العالم  تســعى فيه حكومات 
احتواء انتشــار الفيروس، الذي أودى 
بحياة أكثر من 23 ألف شخص في 

أنحاء العالم.

تقـرير

صندوق النقد ينذر بركود أسوأ من األزمة المالية في 2008
السياحة العالمية: خسائر مقبلة بـ 450 مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قفزت أســعار اخلضروات والفواكه في األردن، 
بنســب جتاوزت 300 في املائة، في العديد من 
األصناف، بالتزامن مع اإلجراءات التي اتخذتها 
احلكومة ملواجهة انتشار فيروس كورونا اجلديد، 
إذ تدنت الكميات املوردة إلى األسواق إلى أدنى 

مستوى.
ولم تســهم اإلجراءات احلكومية املتخذة قبل 
نحو أســبوعن، واملتمثلة في حتديد ســقوف 
ســعرية لبعض األصناف، في احلد من ارتفاع 
األســعار بشكل غير مســبوق، فيما أغلقت 
احلكومــة أكثر من 100 محل جتــاري خالفت 

األسعار احملددة رسمياً.
وألقــى رئيس احتــاد املزارعن، عدنــان اخلدام، 
باملسؤولية على التجار في رفع األسعار، مشيرا 
إلى أن اخلضروات تباع من باب املزرعة بأســعار 
منخفضة، إال أنها تصل إلى املستهلك بفارق 

كبير يصل إلى عدة أضعاف.
وأضاف اخلدام أن “املشــكلة األساســية في 
االختــال الواضح في ســوق اخلضروات ترجع 
إلــى تعدد حلقات التســويق، واألهم من ذلك 
ســيطرة فئة من العمالة على الســوق منذ 
سنوات طويلة، وهي التي تتحكم في الكميات 

التي تورد وكذلك األسعار”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلنت وزارة املالية الســعودية أمس اخلميس، 
أنها انتهت من اســتقبال طلبات املستثمرين 
علــى إصدارهــا احمللي لشــهر آذار 2020 حتت 
برنامــج صكوك حكومــة اململكــة بالريال 

السعودي.
وأشــارت الوزارة في بيان لها، نشــرته وكالة 
األنباء السعودية »واس«، إلى أنه مت حتديد حجم 
اإلصــدار مببلغ إجمالي قدره 15.568 مليار ريال 

سعودي.
أنه جرى إصدار  الوزارة الســعودية،  وأوضحت 
صكوك آذار على ثاث شــرائح تســتحق في 

2025 و2030 و2050.

موسكو ـ رويترز:
قال عماق النفط الروسي روسنفت إنه أنهى 
عملياته فــي فنزويا وباع األصــول املرتبطة 
للحكومة  مملوكــة  إلى شــركة  بالنشــاط 

الروسية لم يكشف عن اسمها.
ولم يتضح حتــى اآلن تأثير هذه اخلطوة، التي 
يعلن عنها في وقت تتراجع فيه أسعار النفط 
لنحــو 25 دوالرا للبرميــل، على مشــروعات 
روسنفت املشتركة مع شركة النفط الوطنية 

الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه.
وكثفت اإلدارة األمريكية الضغط على حكومة 
الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو، مبا في ذلك 
فرض عقوبات على وحدتن لروسنفت مقرهما 
في سويســرا، هما روســنفت تريدينج وتي.
إن.كيه تريدينج إنترناشــونال، قالت واشنطن 
إنهما وفرتا للشــركة الفنزويلية شريان حياة 

من خال العمل كوسيط لبيع خامها.
ويعني تغيير امللكية الذي أُعلن يوم الســبت 
أن أي عقوبــات أمريكية في املســتقبل على 
عمليات النفط التي تســيطر عليها روســيا 
في فنزويا ستســتهدف احلكومة الروســية 

مباشرة.
وهذا االنســحاب من فنزويا ومترير األصول إلى 
كيان مملوك ملوســكو يعني أن روسنفت نقلت 
اخملاطر املتعلقــة بعملياتهــا الفنزويلية إلى 

احلكومة الروسية.

االردن: أسعار 
الخضروات تقفز 300 % 

السعودية تبيع صكوكًا 
بنحو 15 مليار ريال

روسنفت تبيع
بغداد ـ الصباح الجديد: أصولها في فنزويال 

اكد ســرمد طه ســعيد مدير 
عام الشــركة العامة للمعارض 
العراقية  التجاريــة  واخلدمــات 
باســتثناء خاص للمواد الطبية 
والغذائية والزراعية من شــروط 

االجازة.
واضاف في بيان أن »هذا االستثناء 
جاء بناء على االمر الديواني )64) 
يترأسها  والذي  للجنة املشكلة 

حميد الغزي االمن العام لامانة 
العامة مجلس الوزراء وجاء هذا 
نظراً للظروف االستثنائية  الذي 
ير بها البلد وحالة منع التجوال 
خال ايام احلظــر الوقائي ولكل 

محافظات الباد«.
وكما اعلت وزارة التجارة الشركة 
العامة للمعــارض ان »اخلدمات 
تســتثني  العراقية  التجاريــة 
أملواد الغذائية  وبشــكل مؤقت 

والزراعيــة والطبية واألدوية من 
واحملددة  االســتيراد  اجازة  شرط 

مبوجب قانون اجلمارك«.
تكون  »ان  علــى  واكد ســعيد 
الشــركات واملكاتــب العلمية 
املســتوردة للمواد أعــاه لديها 
هويــة اســتيراد صــادرة مــن 
الشــركة العامــة للمعــارض 
العراقية  التجاريــة  واخلدمــات 
نافــذة علئ ان يجري اســتيفاء 

األجور اجازة االســتيراد من قبل 
مديرية اجلمرك  للمنفذ احلدودي 
وذلــك تنفيذا لتوجيهــات وزير 

التجارة محمد العاني« .
وكما اشار ســعيد إلى »تنفيذ 
مــا جــاء فــي اجتمــاع خلية 
البضائع  دخول  وتسهيل  االزمة 
االساســية وبغيــة توفيــر ها 
والســيطرة عليهــا للحاجــة 
املاســة لها. وعدم شحتها من 

االســواق ولتفويــت الفرصــة 
من  النفــوس  ضعفــاء  علــى 
والتحكم  وحصرها  استغالها 
بها وباسعارها الذي يشرف وفد 
الــوزارة ميدانيا  من منتســبي 
على عمليــة دخول البضائع في 
ظل الظــرف احلالــي وان هناك 
فــرق ميدانية من دائــرة الرقابة 
التجارية واملالية من وزارتنا تقوم 
بجوالت تفتشية يوميا لاسواق 

واخملازن فــي بغــداد واحملافظات  
للتأكــد مــن ســامة املــواد 
والتأكد من أســعارها ونوعيتها 
لاســتهاك  صاحيتها  ومدى 

البشري.«
تقرير  »ســيقدم  انه  الى  ولفت 
مفصل لوزير التجارة واالجراءات  
االحترازية حلظر التجوال الوقائي 
الذي فرضته احلكومة  للحد من 

تفشي وباء كورونا«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة النفــط، أمس االحد، 
املادي  حرصها على تقــدمي الدعم 
في  الصحي  للقطــاع  واملعنــوي 
احملافظــات على وفــق اإلمكانيات 
املتاحة التــي تأتي في أطار اجلهود 
واحلملة الوطنية للوقاية واحلد من 

انتشار فايروس كورونا.
وقال املتحدث بإسم الوزارة عاصم 
جهاد فــي بيــان، ان »وزارة النفط 
واســتناداً الى توجيــه نائب رئيس 
النفط  وزير  الطاقة  الوزراء لشؤون 
ثامر عبــاس الغضبان والقرار الذي 

مت اتخاذه في اجتمــاع هيئة الرأي 
واالجتمــاع القيــادي للعمليــات 
مليون   )200( مبلــغ  قد خصصت 
دينار لدعم القطــاع الصحي في 
محافظة كركوك منها )50( مليون 

دينار تخصص للدفاع املدني«.
واضــاف ان »هــذه التخصيصات 
واملســتلزمات  األدوية  لتوفير  تأتي 
الطبية الضرورية والعاجلة، فضاً 
والتعفير  التعقيــم  وســائل  عن 
البنــاء احملافظــة، ضمــن احلملة 
أنتشــار  من  للوقايــة  الوطنيــة 

فايروس كورونا«. 

وتابع ان »شــركة نفط الشــمال 
كانت خصصت احد األبنية التابعة 
لهــا كموقــع للحجــر الصحي 
بسعة )50( ســرير، وقد مت جتهيزه 

باملستلزمات الطبية الضرورية«. 
وعن دعم شــركة نفط الشــمال 
للمحافظات األخرى، اكد املتحدث 
باســم الوزارة ان شركة سنتكول 
بتجهيــز  ســتقوم  االنكوليــة 
محافظات )كركوك، االنبار، نينوى، 
باألدوية واملستلزمات  الدين(  صاح 
الصحية الضروريــة بقيمة )250) 

الف دوالر....

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعرب النائب ســتار جبار، أمس األحد، 
وزارة  مــن “صمــت”  اســتغرابه  عن 
التجارة حيــال توزيع مفردات البطاقة 
التموينية برغم امتــاء اخملازن باملواد، 
مؤكدا ان تأخر توزيع مفردات البطاقة 
التموينية يؤثــر على محدودي الدخل 

بشكل كبير.
وقال جبار في تصريح، “إننا نســتغرب 
من عــدم توزيــع مفــردات البطاقة 
التموينية بالرغم من أن جميع مخازن 
الوزارة ممتلئة باملواد الغذائية”، متسائا 
عن “السبب احلقيقي وراء عدم إطاق 

برغم  التموينية  البطاقــة  مفــردات 
الظروف التي ير بها العراق”.

ودعا جبار مجلس الــوزراء إلى “اتخاذ 
قرار ســريع من شــأنه تزويد العوائل 
أزمة شراء  لتفادي  بحصتن متوينيتن 
املواد الغذائية مــن ذوي الدخل احملدود 
مــن األســواق”. وكان النائب منصور 
البعيجي طالب، أمس، التجارة بتوفير 
سلة غذائية كاملة الى ابناء الشعب 
طريق  عــن  توزيعها  يجــري  العراقي 
وكاء البطاقة التموينية باسرع وقت 
ممكن من اجل رفــع العبء عن كاهل 

املواطن خال االزمة الراهنة.

استثناء المواد الغذائية والزراعية والطبية من شروط اجازة االستيراد

النفط: 200 مليون دينار لدعم
القطاع الصحي في كركوك

نائب: مخازن التجارة ممتلئة
بمواد مفردات التموينية 
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مراجعة

مادة أخــرى إلبقاء الفقراء علــى قيد احلياة 
وهي مادة الدي دي تــي، فما هي قصة الدي 

دي تي التي يتذكرها العراقيون جيدا. 
في األيام األخيرة من سبتمبر 1943، عندما 
تقدم احللفاء ضد األملان الذين كانوا يقاتلون 
في شــوارع نابولي في إيطاليا، قام النازيون 
الغاضبــون، بعمــل إجرامــي لالنتقام من 
حلفائهم الســابقني، فقاموا بتدمير قنوات 
امليــاه واخلزانــات ونظام الصــرف الصحي 
املدينة بشــكل منهجي. وقاموا بحرق  في 

مكتبات ال ميكن تعويضها آلالف من اجمللدات 
حيث حاضر توما األكويني في يوم ما. وبعد 
ان حتررت املدينة وغادرها األملان كان يبلغ عدد 
ســكانها أكثر من مليون شخص، فتركت 
بــدون مرافق صحية، وفي غضون أســابيع، 
كمــا أراد األملــان، اندلعت األوبئــة. بحلول 
النابوليني  شــهر نوفمبر، أصيب اآلالف من 
بالتيفــوس، مــع وفاة واحد مــن كل أربعة 
أشــخاص بســبب املرض الذي ينتقل عبر 
القمل. كان عــدد القتلــى كثيرين لدرجة 
أنه، كمــا هو احلال في أيام الطاعون أو املوت 
األسود املظلمة، مت إخراج اجلثث إلى الشارع 
من قبل املئات ليتم نقلها بواسطة عربات. 
فاتصل اجلنــرال آيزنهاور بواشــنطن ووجه 
نداء يائسا للمســاعدة في احتواء الكارثة، 
حلســن احلظ، كان هنالك سالح سري جديد 
جاهز في الوقت املناسب للتعامل مع حالة 
الطــوارئ. كان يطلق عليــه DDT، مبيدات 
»اآلفــات ذات الفعالية غير املســبوقة«. مت 
تصنيعه ألول مرة من قبل طالب دراســات 
عليا فــي عام 1874، بحلــول 1 يناير 1944، 
وصلت أول شحنات ملا قد يصل في النهاية 
إلى ســتني طناً من مادة الـــ دي. دي. تي. مت 
إنشــاء محطات في قصــور نابولي، وبينما 
كان الناس ميشــون فــي طوابير، قام ضباط 
الشرطة العســكرية ببنادق الرش بغبارهم 
باســتخدام مادة الـ دي. دي تي. طافت فرق 
الرش األخــرى املدينة، كانت اآلثار أقل بقليل 
من اإلعجاز. في غضون أيام، مت القضاء على 
العدد الهائل من ســكان القمل الذي يحول 
الى مــوت حقيقي؛  املدينة  التيفوس فــي 

وبحلول نهاية الشهر انتهى الوباء. 
ســير احللفاء مســيرات الـ »دي دي تي« مع 
القوات نحو املاليني من ضحايا القمع النازي 
- مدنيون حتت االحتالل، وعمال عبيد، وأسرى 
احلرب، ونزالء معســكرات االعتقال – كانوا 
ميوتــون في حشــود من األمــراض املنقولة 
باحلشــرات. فجاءت الفرق التي ترش مادة الـ 
دي. دي. تــي، ومعها تعاد حيــاة املاليني التي 
كان محكوماً عليها بالدمار. تكررت القصة 
نفســها في الفلبني وبورما والصني وأماكن 
أخرى في مسرح آســيا واحمليط الهادئ وفي 
العراق وفــي الهند. لم يســبق في التاريخ 

أن أنقذت مــادة كيميائية واحدة الكثير من 
األرواح مثل مادة الدي دي تي في هذا الوقت 
القصير، ويتذكرهــا العراقيون جيدا حينما 
كانت تطوف هذه السيارات في شوارع بغداد 
واحملافظات. فــي عام 1948، تقديراً لدوره في 
هذه املعجــزة في مجال الصحــة العامة، 

حصل بول مولر على جائزة نوبل للطب. 
بحلــول منتصف اخلمســينات. انخفضت 
حــاالت اإلصابة باملالريا في جنــوب أفريقيا 
بســرعة بنســبة 80 في املائة ، في العراق 
بحوالــي 90 في املئة، فــي بورما حوالي 95 
باملئة؛ لقد مت تنفيذ هذا املشروع بنجاح عبر 
مناطق واسعة من العالم النامي، وسرعان 
ما خفض هذا اجلهد معدالت اإلصابة باملالريا 
في العديد مــن البلدان في أمريكا الالتينية 
وآســيا بنســبة 99 باملائــة أو أفضل. حتى 
بالنسبة ألفريقيا كان األمل في وضع نهاية 

لهذه اآلفة القدمية حاسماً. 
لكن هذا االنتصار الهائل للبشرية لم يرض 
اجلميع. بالنســبة ألولئك املهتمني باإلغراق 
احملتمل للعالم بأشخاص غير مرغوب فيهم 
)أي غيــر البيض(، فإن القضــاء على املالريا 
من املناطق االســتوائية على األرض لم يكن 
ســوى نقمة، وبدأ التحريض على هذه املادة 
ومنهم مع األســف واحد مــن أهم كتاب 
القرن ألدوس هسكلي الذي كتب: »...نذهب 
إلى جزيرة اســتوائية، ومبساعدة الـ دي. دي. 
تي، نقضي على املالريــا، وننقذ مئات اآلالف 
مــن األرواح في غضون عامــني أو ثالثة. من 
الواضح أن هذا جيــد. لكن مئات اآلالف من 
البشــر الذين مت إنقاذهم علــى هذا النحو، 
واملاليني الذين ينجبونهم، ال ميكن إلباسهم 
بشــكل كاٍف، أو إسكانهم، أو تعليمهم، أو 
حتى إطعامهم من املوارد املتاحة في اجلزيرة. 
املالريا أفضل )كذا....(؛  السريع بسبب  املوت 
ألن احلياة ســتصبح بائســة بسبب نقص 

التغذية واالكتظاظ السكاني.« 
من حســن احلــظ لم يكــن اجلميــع مثل 
هكســلي، فقــد جوبهت هــذه العصبة 
املعادية لإلنســانية بهجوم واسع من قبل 
كتاب وفالســفة تنويريني ومصلحني جعلوا 
من حياة البشــر قيمة عظيمــة على هذا 

الكوكب.

 
علي بدر

كانت هنالك فكرة عنــد بعض املثقفني في 
الغرب ظهرت بعد احلرب العاملية األولى وبعد 
تقــدم العلوم الطبية فــي أميركا خصوصاً 
واطالة معدالت  البشر  وانقاذها حلياة ماليني 
العمــر، أن البشــرية مقبلــة علــى قنبلة 
دميوغرافية، وهي فكرة عنصرية وال إنســانية 
باملطلــق، ولكنها لــم تكــن عدوانية عند 
البعض إمنا فكرة قائمة على فرضيات علمية 
خاطئة منها مالتوسية ودارونية، من بني أول 
من دق ناقوس اخلطــر كان الروائي االنكليزي 
ألــدوس هكســلي. بروايتــه عالــم جديد 
وشجاع والتي نشــرها في العام 1932، وقد 
التحكم في  يتم  تصور مجتمعاً مستقبلياً 
أعضائه بالكامل من خالل حتســني النسل. 
الكتاب لم يكــن مدافعا عن الطوباوية كما 
يعتقــد البعض امنا هو كتــاب عنصري ألنه 
الســكاني، ولم  االنفجار  يروج لفكرة خطر 
يكن وحده بل كانت هنالك طائفة كبيرة من 
املثقفني الذين روجوا لعقــم العالم الثالث 
لكي ال يشــكل خطرا على احلضارة. منهم 
ماديسون غرانت في كتابه غزو قارة، وهارولد 
دنني في كتابه القنبلة الســكانية، وأوزبورن 

في كتابه الكوكب املسروق. 
كان هكســلي في روايته هذه يريد تأسيس 
نظــام اجتماعي فــي حضــارة علمية يتم 
تنظيمه على أساس طبقي. سيكون احلكام 
وخبراءهم االستشــاريون نوعاً من البراهمة 
الذيــن يســيطرون، بحكم معرفــة خاصة 
وغامضة، على جحافل شاســعة من الناس. 
لقــد اختار هســكلي أن يركــز حجته على 
اخلطر الذي يشــكله االكتظاظ الســكاني 
في العالم الثالــث – وقد لعب على مخاوف 
قرائه في احلرب الباردة، وحذر من أنه ســيؤدي 
هذا إلى ثورة شيوعية )لقد اندهشت حينما 
قرأت مرة في كتاب جورج فارغ عن حياته انه 
من أصدقائه املقربني ومن حلقته الينور ابنة 
ماركس(. لقد جعل هكســلي مــن التكاثر 
املفــرط غير األبيــض ذا صلــة بخطر على 
احلضــارة الغربيــة. وهاجم هكســلي املادة 
الكيميائيــة التي كانت تفعــل أكثر من أي 

ألدوس هسكلي بروايته عالم جديد وشجاع ومادة الـ»دي دي تي«

أحمد فضل شبلول 

يوســف  الدكتور  األردني  الباحــث  يؤكد 
محمود عليمات إن عملية ترجمة الشعر 
في عام 2018 إلى لغــات مغايرة تراجعت 
مقارنة بأعوام ســابقة فــي إطار حضور 
متنام لترجمة األعمال الســردية العربية 

مثال.
ويــرى فــي بحثــه القصير املنشــور في 
تقرير حالة الشــعر العربــي الصادر عن 
الطائف  بجامعة  العربي  الشعر  أكادميية 
السعودية، أن حركة ترجمة الشعر العربي 
إلى لغات اآلخر تعكس فضاء حيويا نظرا 
الهتمــام هذا اآلخر، وحتديــدا في مدوناته 
االستشراقية بالشعر العربي الذي يجسد 
املقولة الدائمة »الشــعر ديوان العرب« أي 
الشــعر بوصفه صورة للثقافــة والفكر، 
وبوصفــه أيضا شــاهدا على املســارات 
والتحوالت التي متر بهــا الثقافة العربية 

تاريخيا.
العربي  أن الشــعر  إلى  ويشــير عليمات 
شــّكل – وال يزال – قيمــة نوعية في رؤية 
اآلخر سمحت له بالتواصل قراءة وترجمة، 
وفــي مناذج شــعرية مختارة مــن عصور 

مختلفة.
ويوضح أن قصيدة »أنشــودة املطر« لبدر 

شــاكر الســياب حظيت بترجمات جادة 

وحتديدا إلى اللغة اإلجنليزية، وأن مســألة 

الترجمة تقف غالبا عند حدود القصيدة 

الواحدة أو النمــاذج املتعددة، ولم تتجاوز 

هذا احلد إلى ترجمة مجموعات أو دواوين 
كاملة، منوها في الوقت نفســه مبشروع 
»الشــعر  اجليوســي  اخلضراء  ســلمى 
العربي احلديــث« )بروتا( والذي قامت فيه 
بترجمــة حيوات بعض الشــعراء ومناذج 
من أشــعارهم إلى اللغة اإلجنليزية، ومن 
أبرزهم في ســوريا: أورخان ميسر، وهدى 
نعمانــي، ونزار قباني، وأدونيس، وســنية 

صالح، وممدوح عدوان، ومحمد املاغوط.
وفي فلســطني: محمود درويش، وسميح 
القاســم، وليلى السائح، وفدوى طوقان، 
وإبراهيم طوقان. وفي األردن: أمجد ناصر. 
وفي لبنان: فــؤاد رفقة وخليل حاوي. وفي 
العراق: صالح نيازي، وكمال ســبتي، وبدر 
شاكر الســياب، وحميد ســعيد، وبلند 
احليدري، وعلي جعفر العالق، وعبدالوهاب 
البياتي، ومحمد مهدي اجلواهري، ومعروف 

الرصافي، وسعدي يوسف.
اخلضراء  ســلمى  مشــروع  جــوار  وإلى 
اجليوســي، هناك ترجمات أخرى لقصائد 
مــن األجيال التالية في الشــام والعراق، 
ولكن يظل محمود درويش هو أكثر شاعر 
حظيت نصوصه الشعرية باهتمام بالغ، 
وال تــزال على صعيد الترجمــة العاملية، 
فقد ترجمت نصوصه إلى 22 لغة عاملية.

ويــرى عليمات أن حركة ترجمة الشــعر 
العربي في العام 2018 تقل عن نظيراتها 

في أعوام سابقة، وأن هذه الترجمة تتراوح 
بــني ترجمة قصيــدة واحــدة أو قصائد 
محددة لشــعراء مشــهورين، وبني عمل 
مؤسسي محدد ينهض مبسؤولية ترجمة 
دواوين محددة أيضــا، لذا فإن تلقي اآلخر 
للشعر العربي ترجميا لم يصل بعد إلى 
الغاية املنشودة مقارنة بالرواية. فترجمة 
الشــعر تتموقع في الهامــش، وهذا ما 
مقتصرة  الشاعر/شهرته،  حضور  يجعل 
على اجلانب احمللي، مؤكدا على أن ترجمة 
الشــعر كانت ومازالت مقصــورة على 
جهــود فردية يقوم بها الشــاعر الضالع 
مبعرفة لغة أخرى، أو املترجم العليم الذي 
يعجب بشاعر أو قصيدة لشاعر، فيشرع 
بعمليــة الترجمة، وهذا – حســبما يرى 
عليمات – يؤدي إلى خلق فوضى وضبابية 
السيما إذا ما اختلفت الترجمات للشاعر 

الواحد والقصيدة الواحدة. 
معرفة أســاليب الشــعرية العربية في 

مرحلة ما بعد احلداثة
أما املكمن املؤسســي فيرى الباحث أنه 
يغايــر الفــردي بقدرته )املاديــة: املالية( 
بحيث تســتوعب املؤسســة الترجمية 
فريقا مــن اخلبراء واملترجمني، ولكن دورها 
مازال قاصرا عن ترجمة املدونات الشعرية 
في الوطــن العربي بأكملــه، ومثل هذه 
املؤسسات تبدو بال خطط منهجية، نظرا 

القتصارها على العشوائية في االنتخاب 
الترجمي، أو الهوية الضيقة.

ويقدم د. يوســف محمود عليمات بعض 
االقتراحــات واحللول التي يراها ذات جدوى 
إلعادة ترجمة الشعر العربي إلى األضواء 
واملكانة املناســبة التي تليق بها ترجميا، 
مثل: عقد مؤمتــرات علمية متخصصة 
دورية تعنــى بواقع الترجمــة، واالنتقال 
من حالــة الترجمة/الترجمــات الفردية 
إلى الترجمات املؤسســاتية، وتخصيص 
للترجمات الشعرية،  جوائز علمية قيمة 
واســتحداث مراكز ومؤسســات خاصة 
بالترجمة في البالد املســتهدفة ترجميا 
وعقد  والفرنســية،  اإلجنليزية  وحتديــدا 
اتفاقيات مع مؤسســات ومعاهد بحث 
ترجمية أجنبية، والتواصل والتشبيك بني 
معاهد الترجمة في الوطن العربي، وإيالء 
ترجمة الشــعر أهمية خاصة ومدعومة 
ماليا، واإلفادة من جتربة الدول الرائدة في 
مجلة/مجالت  وإصــدار  الترجمة،  مجال 
دورية تعنى بترجمة الشــعر العربي إلى 
لغات العالم، وتأسيس رابطة أو جمعية 
واملترجمني  احملترفني  املترجمني  من  عربية 
أي  معرفية،  مهمتهــا  تكون  الشــعراء 
معرفة أســاليب الشــعرية العربية في 
مرحلة ما بعد احلداثة، بغية إجناز ترجمات 

دقيقة ال تخل بجماليات معنى الشعر.

حركة ترجمة الشعر في الشام والعراق*

هل سيحضر كورونا المستجد في أدب األوبئة؟

كان هكسلي في روايته 
هذه يريد تأسيس نظام 

اجتماعي في حضارة علمية 
يتم تنظيمه على أساس 

طبقي. سيكون الحكام 
وخبراءهم االستشاريون 
نوعًا من البراهمة الذين 

يسيطرون، بحكم معرفة 
خاصة وغامضة، على جحافل 

شاسعة من الناس. 

جندي من احللفاء يرش الدي دي تي على رأس سيدة إيطالية

سلطان الشهيمي

 إن املتأمــل في الســاحة األدبيــة، يجد 
أن جائحــة كورونا بــدأت تقتحم عوالم 
إن  والروايــات؛ بل  القصيــدة، والقصص، 
الكتابات حولها شرعت تؤّسس لنفسها 
ما يســّمى بـ” أدب كورونــا”؛ على رغم أن 
جتربة البشــر مع هذه اجلائحة ملّا تكتمل 

بعد حتى توِجد لنفسها فضاًء خاصا.
وفي هــذه املقالة الســريعة التعريفية، 
ســأعرض طرًفا ممّا كتب حول هذا املرض، 
معّرفا القارئ الكرمي ما يدور حول الساحة 
األدبية، وما ميكن أن يجمع شتات املكتوب 

في مادة واحدة ليستفيد منها القارئ.
لنبدأ أوال في مقالة للكاتبة مها محفوظ 
محمد، التي عنونتها بـــ” كورونا واألدب: 
هل تنّبأ األدباء به؟ ” املنشورة في صحيفة 
الوطن الســورية، حتدثت عن فكرة الوباء 
احلقيقي والوباء اجملازي، وما يدور حولهما من 
روايات كثيرة، التي كان الوباء فيها محّفزا 
أساســيا ألحداثها، ومجاال واسعا لسرد 
حبكتها، مستشهدة مبجموعة كبيرة من 
الروايات عبر تاريخ بعض األمراض في دول 
شتى. ومن أمثلتها: ما كتبه األمريكي دين 
1981؛  كونتيز وتنُبِئه بفيروس كورونا عام 

على رغم اختــالف الروابــط بينها وبني 
واقع اليوم. كذلك روايــة العمى )1995( 
لســاراماغو لوباء يفقد الناس بصرهم. 

وروايــة اخليال العلمــي 2073: “الطاعون 
ورواية  لونــدون  جلاك   )1912( القرمــزي” 
نيميسيس للكاتب األمريكي فيليب روث 

التي تدور حول تفشي وباء شلل األطفال 
عــام 1944. إضافة إلى روايــة “املوقف” 
الروائي  والرعب  اخليال  1998م لسيد  عام 
ســتيفن كينغ التي حتدثــت روايته عن 
فيــروس مختلف متاما عن ســابقيه إنه 
فيروس معــد حلــروب بيولوجية تقضي 
علــى العالم، وغيرها مــن الروايات التي 
اســتعمل الوبــاء فيها ألغــراض أخرى. 
ناهيك عن أن بعض هــذه الروايات كانت 
الناس عليها  التي أقبــل  الروايات  ضمن 
هذه األيام في أوروبــا بقراءتها مرة أخرى؛ 
لقربهــا مــن واقعهم وما جتســده من 
أحداث كما أشار إلى ذلك الكاتبان جنيب 
مبارك وسارة عابدين في مقالتهما: »مع 
كرونا.. أدب األوبئة ونهاية العالم يعود من 

جديد«.
بينمــا الكاتب عمــاد بابكر تنــاول في 
مقالته: ” الطاعــون واألوبئة في الروايات 
األدبية.. من ســيكتب حكايــة كرونا؟” 
التي نشرت في شبكة اجلزيرة اإلخبارية، 
موضــوَع الوباء كتقليد أدبــي في تاريخ 
األدب حيث تنوعت ما بني األلفة والفراق، 
ومشاعر فقد احلبيب، واحملاصرين في احلجر 
الصحي، واخلوف والفرار من املوت خشية 
العــدوى. ومن أمثلة ما ذكــره: قصيدة ” 
الكوليرا” للشاعرة العراقية نازك املالئكة 

ومعســكر الكوليرا للشــاعر اإلجنليزي 
مجموعة  أيضا  وأضــاف  كبلنج.  روديارد 
من الروايات التي ركز فيها أصحابها على 
أن الســلوك يتبّدل بتبّدل الظروف، مثل: 
روايــة” الرمز” للروائــي البرتغالي جوزيه 
ســارماغو. كذلك الروايــات التي جعلت 
احلب محــورًا لها، مثل: “زمــن الكوليرا” 
لنويل غارســيا ماركيز. أضــف إلى ذلك 
رواية ” إيبوال 76« للروائي الســوداني أمير 
تاج السر التي أثار الفيروس فيها الرعب 
في رواية” أكثر واقعية، بأمكنة حقيقية، 

وتاريخ حقيقي«.
وجاءت املقالــة الثالثة” منــاذج عن “أدب 
رواية منذ  الوباء”: فيــروس “كرونا” فــي 
″1981 للكاتب بديع صنيج، املنشورة في 
موقع تلفزيون اخلبر، ُمســتفِتحًة ما أثير 
االجتماعي حول  التواصل  في شــبكات 
رواية ” عيون الظــالم” للكاتب األمريكي 
ديــن كونتز الــذي تنّبأ بفيروس شــبيه 
بكورونــا كما أشــارت إلى ذلــك املقالة 
األولى؛ ولكــن من التوافــق العجيب أن 
أحداثها جرت في مدينة ووهان الصينية 
باســم “ووهــان 400” التــي، كما يعرف 

اجلميع، كانت بؤرة الفيروس. 
ثم ذكر الكاتُب أمثلة كثيرة من الروايات 
واألعمــال األدبيــة األخــرى ألدب الوباء، 

في  الســابقة  املقــاالت  عنهــا  حتدثت 
مجملها. فهل سنرى كتابات أدبية لهذا 
العارض تضاف إلى أدب الوباء؛ إذ إن مرض 
كورونا أنهك العالم اقتصاديا واجتماعيا 
بل أخالقيا كما أشــار الكاتب في نهاية 
مقالتــه؟ أم هل أن الوقــت ما زال مبكرا 

لكتابة رواية أو أعمال أدبية أخرى؟
أما مقالة الكاتب عبــده حقي املعنونة 
بـــ”األدب في زمن كورونا”، التي نشــرها 
في موقــع ... فإنها قدمت  مجموعة من 
الكتــب األدبية التي أّرخت ألخطر األوبئة 
“ديكاميرون”  أمثلتهــا:  واألمراض، ومــن 
جليوفاني بوكاســيو، الكتاب الذي ُكتب 
في أعقاب الطاعون األســود الذي اجتاح 
إيطاليــا، وهو تذكيــر بأهمية ما تقدمه 
أوقات  فــي  للبشــر  والقصص  الروايات 

األزمات والنوازل.
للقارئ  املوجز، يظهــر  وفي نهاية هــذا 
الكرمي أن الوباء قد يبني في األعمال األدبية 
حقيقًيــا، أو مجازيًا يســتعمل ألغراض 
أخرى كاحلــّب واحلرية واإلرادة وغيرها. وما 
زال مرض كورونا من السابق ألوانه احلديث 
عن أدبه، وما يدور في فلكه؛ إذ لم يختمر 
بعد في جتارب البشــر فهو فــي بداياته، 
وما زالت الدول تصارع الجتثاثه واحلد من 

انتشاره. نسأل اهلل تعالى العافية.
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منوعات6

هروب رجل من »كورونا« الى تحت األرض
قبل سنوات، بدأ رجل بريطاني االستعداد حلدوث كارثة على كوكب 
األرض، حتى وجد بالده والعالم أجمع أمام تفشــي فيروس كورونا 

املستجد.
فعلى مدار 5 سنوات، بنى رجل »ملجأ« حتت األرض ليكون مالذاً له 
في حال تعرض العالم ألي كارثــة، كما هو احلال اآلن، وحرص على 

جعله أشبه بـ«منزل مصغر« مليء بوسائل الترفيه والتسلية.
وقرر البريطاني كولني فورز عــام 2015، أن يبدأ في بناء ملجأ حتت 
األرض، في احلديقــة اخللفية ملنزله، وقد جنح في جعله يبدو وكأنه 
منزل حقيقي. ووضع فورز في امللجأ فراشا وجهاز تلفاز ومجموعة 
من الطبول ملمارســة هوايته املفضلة، وحــرص على تزويده مبولد 
كهرباء خاص، كما بنى الرجل مطبخــا داخل امللجأ، مزودا بجهاز 

»ميكرويف« ومغسلة، ومأله باملواد الغذائية املعلبة.
وألنه بنى هذا املكان ليحتمي داخله من أية مصائب أو كوارث، فقد 

حرص فورز على وضع قناع غاز داخل امللجأ.
ومع أن الوضع الذي يعيشــه العالم اآلن في ظل تفشــي فيروس 
كورونــا ال يتطلب كل هــذه اإلجراءات املعقدة، فــإن فورز أكد أنه 
سعيد بقرار بناء هذا امللجأ، وأنه يستعمله  اآلن في »زمن كورونا«.

أول وظيفة لميغان ماركل بعد تخليها عن 
الملكية

أعلنت شــركة »ديزني« األميريكية، عن أول وظيفة مليغان ماركل، 
زوجة األمير البريطاني هاري، بعد تخليهما عن صفتهما امللكية.

وقالت »ديزني« إن ميغان ماركل علقت بصوتها على فيلم وثائقي 
جديد من إنتاجها، ويتناول حياة األفيال.

وأشــارت إلى أن الفيلم ســيتوفر عبر خدمة البث الرقمي »ديزني 
بلس« اعتباراً من 3 نيسان املقبل.

ويتتبع الفيلم عائلة فيل في رحلة على مســافة )1600 كيلومتر( 
عبــر صحراء كاالهاري. وتنتهي مهام األميــر هاري وميغان ماركل 
امللكية الرسمية في شهر آذار اجلاري، بعدما أعلنا في شهر كانون 
الثاني، تخليهما عن صفتهما امللكية واالستقالل ماديا بعيدا عن 
العائلة امللكية البريطانية. واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في 
شــهر يناير مع امللكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصال 
عملهمــا كفردين في العائلة املالكة بعــد إعالنهما املفاجئ عن 
رغبتها في الســعي »لدور تقدمي جديد« يأمالن متويل نفسيهما 

من خالله.
وأعلن األمير هاري وميغان إنهما سيتنحيان رسميا عن دورهما في 

العائلة املالكة في نهاية اذار.
وعبر هاري عــن حزنه الضطراره التخلي عن واجباته امللكية، قائالً، 
إنــه ال يوجد خيار آخر إذا كان يرغــب هو وزوجته ميغان ماركل في 

مستقبل مستقل عن تدخل اإلعالم اخلانق في حياتهما.

التوتر خالل العزل يزيد الكوابيس 
يرى علماء النفس أن األشــخاص املعزولني داخل منازلهم إلبطاء 

انتشار فيروس كورونا يعانون من أحالم عاطفية طويلة األمد.
ويقول البروفيسور مارك بالغروف من جامعة سوانزي البريطانية، 
إن نقــص التحفيز الناجم عن البقاء في املنزل أليام متتالية، يغير 

طريقة نوم الناس وأحالمهم.
وأضاف البروفيســور بالغروف »ســيواجه الكثير من األشــخاص 
تغيراً فــي حياتهم، وأي نوع مــن التوتر يواجهونــه قد ينعكس 
على أحالمهم«. وأوضح اخلبير فــي األحالم وأمناط النوم، أن بعض 
األشــخاص سيعيشون حياة مملة أكثر مما عانوا من أي وقت مضى، 

وسيعانون من التوتر واإلجهاد في الوقت نفسه.
وقال بالغروف إن الناس قلقون بشأن القضايا املالية نتيجة فقدان 
الوظائــف أو اخملاوف املتعلقة بالعمل،إضافــة إلى قضايا الصحة 

والعزلة عن األصدقاء واألسرة.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :

حذر أخصائيو األمراض املعدية من 
أن كوفيد- 19 ميكن أن يعيش حتت 
األحذيــة ملدة تصل إلى خمســة 
أيام، مع احتمال أن تلتقط األحذية 
فيروســات تاجيــة إذا مت ارتداؤها 
في مناطــق مزدحمة مثل محالت 
في  أو  واملطارات  ماركت  الســوبر 

وسائل النقل العام .
ونعــل احلــذاء هــو أرض التكاثر 
والفطريات  للبكتيريا  الرئيســية 
اجلهاز  ولكن قطرات  والفيروسات، 
التنفســي التي يحملها شخص 
مصــاب بالفيــروس التاجي ميكن 
أن تهبط فــي أي مكان على اجلزء 
العلوي مــن احلذاء مثل األربطة أو 

الكعب.
عــادًة ما تكون النعــال مصنوعة 
متينة  اصطناعيــة  مــواد  مــن 
أو اجللــد املبطن  مثــل املطــاط 
حتمــل  وكلهــا  بالبالســتيك، 
مســتويات عالية مــن البكتيريا 
ألنها غير مســامية، مما يعني أنها 
ال تســمح للهواء أو الســائل أو 

الرطوبة باملرور.
األستراليون أصبحوا أكثر وعياً مبا 
ميكن أن يدخل إلى منازلهم، ونقلت 
صحيفــة »هافينغتون بوســت« 
عن طبيبة األســرة، األســترالية، 
غورجني نانوس، قولها إن احتمالية 
تزيد   COVID-19 األحذية  أن حتمل 
إذا مت ارتداؤها في املناطق املكتظة 
بالســكان، مثل املكاتــب ومراكز 
واحلافالت  والقطــارات  التســوق 

واملطارات.
من جانبها، أوضحت املستشــارة 
الصحيــة بوالية ميســوري ماري 
إي شــميدت، أن الفيروس التاجي 

أظهــر أنه يعيش على األســطح 
أو  أيام  االصطناعية ملدة »خمسة 
أكثر« من خالل دراسات على مواد 
بأقمشــة  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة 
الغرفة  حــرارة  درجة  في  األحذية 

االعتيادية.
األحذيــة  إن  شــميدت  وزادت 
املصنوعة من البالســتيك واملواد 
االصطناعية األخرى ميكن أن حتمل 

فيروسات نشطة أليام.
واضافت إنه يجب ترك األحذية في 
مكانها اخملصص قبل ولوج البيت 

أو مباشرة بجانب الباب األمامي. 
ال  الذيــن  األشــخاص  ويُنصــح 
يعملون من املنزل ويســتمرون في 
التنقل، مثــل العاملني في مجال 
الرعايــة الصحيــة ومســاعدي 
املتاجر، باســتعمال زوج واحد من 
األحذية في أي وقت يقضونه خارج 

املنزل.
ويجب تنظيف األحذية املصنوعة 
الناعمة  األقمشة  أو  القماش  من 
الغســالة  في  الصناعي  اجللد  أو 
على درجــة حرارة منخفضة. كما 

األحذية  تنظيــف  الواجب  من  أن 
اجللدية أو أحذية العمل الشــاقة 

باليد باستعمال مناديل مطهرة.
وحذرت عاملة البيئــة في ملبورن، 
نيكول بيجلسا، في وقت سابق في 
حديث لصحيفة ديلي ميل ،من أن 
الغبار واملواد املسببة للحساسية 
ميكن أن تدخل إلى املنزل عن طريق 
األحذيــة كذلــك. ولكــن عندما 
منزلك من  مبقاومــة  األمر  يتعلق 
الفيروسات ضد COVID-19، قالت 
الفاصل  املهم رسم اخلط  إنه من 

بني احلفاظ على األشــياء نظيفة 
وتعقيم األسطح.

وتابعت »املعضلة هي أن البكتيريا 
مهمة للبشر، فكلما ازداد تعرضنا 
للبكتيريا، كلما كانت االستجابة 

املناعية أقوى«.
ثم أردفت قائلة إن غســل اليدين 
بانتظــام، وجتنــب ملــس الوجــه 
والســعال والعطس فــي الكوع 
بدالً من يدك هي أفضل الدفاعات 
التي لدينا ضد االنتشــار السريع 

للفيروس التاجي.

أوال، يجــب خلــع املالبــس فــور 
العودة إلــى املنزل، وخلــع احلذاء 
أيًضــا، وهــذه خطوة مــن اجليد 
تطبيقها بشــكل عــام للوقاية 
من أي جراثيم أو أمراض، حسبما 
الباحثة  كورثالس  أجنيليك  ذكرت 
في مجال الطب احليوي وأســتاذة 
علم األمراض في كلية جون جاي 
»نيويورك  لصحيفــة  األميركية، 

تاميز األميركية«.
وشــددت كورثالس علــى أهمية 
هــذه اخلطــوة فــي حــال كان 
الشــخص قد اســتعمل وسائل 
النقل العامــة، حيث من املمكن 
أن يكــون قد اســتند إلى أو ملس 
املوجودة  )كتلك  معدنيــاً  عاموداً 
في املترو(، ويحتمــل أن يكون قد 
ملسها شــخص آخر مصاب بوباء 

»كوفيد 19«.
اخلطوة الثانية تتمثل في غســل 
اليدين فورا باملــاء والصابون. ومن 
الضــروري كذلك غســل املالبس 
بنحو سريع  مع احلرص على ارتداء 
القفازات عند الغسيل والتخلص 
منها فور االنتهاء ثم غسل اليدين 

مجدداً.
أنه »ال يوجد  إلى  وأشارت كورثالز 
الكثير من املعلومات عن مدة بقاء 
فيروس كورونا على املنســوجات، 
لكن بعض املــواد التي تدخل في 
صناعــة املالبس ميكــن أن حتتوي 

على معدن أو بالستيك«.
وتابعت: »إذا ملست سطحاً ملوثا 
مبالبســك، كأن تكون قد جلست 
في متــرو أنفاق أوملــت بظهرك 
على عامود، فهنــاك احتمال بأن 
تعيد ذلك إلى منزلك«، مشــددة 
النظافة  على  احلرص  ضرورة  على 
الفترة  فــي هــذه  الشــخصية 

العصيبة.

أخصائيو.. فيروس »كورونا »يتتبع خطانا

متابعة الصباح الجديد :
التواصــل  وســائل  تعــج 
مــن  بالكثيــر  االجتماعــي 
املعلومــات املتعلقة بالقضاء 
أن  إال  كورونــا،  فيــروس  على 
العديد من هذه املعلومات غير 
صحيحة وال تستند إلى أسس 

علمية وطبية.

ومن بــني الطرق التي يتداولها 
مستعملـــي  مـــن  كثيــر 
االجتماعـي  التواصل  وسائـل 
أن الغرغـــرة باخلـــل أو املـاء 
يخلـــص  وامللـــح  الدافـــئ 
الفيـــروس  مـــن  املريـــض 

القاتـل.
وردا على ذلــك، تقول منظمة 

الصحة العامليــة إنه ال يوجد 
دليل يشير إلى أن املياه املاحلة 
كورونا،  فيــروس  على  تقضي 
على وفق ما ذكرت وكالة رويترز 

لألنباء.
هناك  أن  املنظمــة  وتوضــح 
أن  على  احملــدودة  األدلة  بعض 
باســتعمال  األنف  شــطف 

قد  مالح(  )ماء  ملحي  محلول 
يساعد الناس على الشفاء من 
البرد بنحو أسرع، لكن هذا لم 
اجلهاز  التهابات  مينع  أنه  يثبت 

التنفسي.
األطباء في معهد  أكد  كذلك 
جونــز هوبكنــز الصحــي أن 
تساعد  ال  املالح  باملاء  الغرغرة 

على احلماية من الفيروســات 
فيروس  ضمنها  ومن  التاجية، 

كورونا.
وعلــى الرغم مــن أن الغرغرة 
فعاليتها  أثبتــت  املالح  باملاء 
كعالج منزلــي اللتهاب احللق، 
فــإن التهاب احللــق ليس من 
شيوعـاً  األكثـــر  األعـــراض 

فيـــروس  اإلصـــابة  عنـــد 
كورونـا.

إرشــادات طبيــة  وال توجــد 
باســتعمال  توصي  رســمية 
امللــح واملــاء الدافــئ أو اخلل 
للتخلص من فيــروس كورونا، 
سواء من املراكز املتخصصة أو 

حتى احلكومات.

هل تقتل الغرغرة بالخل فيروس »كورونا«؟
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القوسالعقربالعذراء

تتصرف معظــم األحيان بقســوة أو فتور 
واضح، األمر الذي يسيء إلى بعض املعاونني 
واملوظفني. قد تخسر صفقة جتارية وتعرض 
جهودك للضياع بســبب موقف متشــِدد 

وعدم الرغبة في تقدمي التنازالت. 

من حولك يشــعرون بالتعب والقهر بسبب 
سوء معاملتك معهم. هذا ال يعني أنك من 
املفترض أن تغير طريقتك أو أســلوبك في 
التعامل، ولكن على األقل احترم األكبر منك 

سنا. كلماتك ستؤذي اآلخرين فكن حذرا. 

أنت ســعيد احلظ اليــوم فأمــورك املالية 
ستتحســن بشــكل ملحوظ مــن خالل 
استغاللك خلبراتك ومهاراتك الذاتية. ال تتح 
فرصة لآلخرين للسيطرة عليك أو إلقناعك 

بأمر ما قبل أن تتحقق منه.

تواجه مشــاكل قد تؤثر على مســتقبلك 
املهني، حيث يتم تقييــم أدائك في العمل 
بدقة أكثر من املعتاد، فــال تتردد كثيرا، وإمنا 
تخلص مــن املشــكالت املزعجــة قبل أن 

تتضخم.

ال جتبر نفسك اليوم على حتقيق شيء ما تراه 
مــن وجهة نظرك عدمي الفائــدة. إذا أصررت 
على أن كل شيء يجب أن تقوم به بنفسك 
دون تدخــل مــن اآلخرين، ســتكون بهذه 
الطريقة جتني على نفسك وجتهد أعصابك.

لقد قمت برحلة برية ألشهر معدودة تعلمت 
منها الكثير ســواء في حياتــك املهنية أو 
الشخصية.إذا كنت تنتظر حدوث تغيير ما 
اليــوم ولم جتد أي تغيير حتــى اآلن، ال تتوتر، 

فالتغيير قادم في أقرب وقت. 

تتوطد اليوم عالقاتك مع أصدقائك وأسرتك 
أكثر  أنت ومن حولك  وجيرانك وســتصبح 
تعاونــا. مــن املتوقع أن تعقــد اليوم بعض 
اإلتفاقيات مع شــخص ما أو تقوم بصفقة 

مربحة. 

عندما تشــعر أنك وحيد اليوم وتفتقد للحب 
والرومانســية، تتناول احللوى لتحسني مزاجك. 
هذه فكرة جيدة، ولكن عليك أال تتجاوز الكمية 
التــي أوصاك بهــا الطبيب لكــي ال تؤثر على 
صحتك. رمبا ال تستطيع السيطرة على نفسك.

لســوء احلظ اليوم، رمبا ال حتصل على احلقائق 
بالسهولة التي تتوقعها خالل األيام القادمة. 
ال تسد الفجوات التي جتدها أمامك من خيالك 
اخلصب، بل اعتمد على معلومات موثوق فيها 

حتى ال تصاب بخيبة األمل في النهاية.

زيادة في دخلك املادي تؤدي إلى تغيير قيمك 
ومبادئك خاصة في العمل. عليك أن تستغل 
أموالك في كل ما هو مفيد لك وألســرتك. 
ينصحك علماء الفلك بادخار مبلغ من املال 

حتسبا ألي أزمة طارئة أو أي تغير مفاجئ.

تتمتع بســرعة بديهة منــذ بداية اليوم 
وحتــى نهايته، األمر الــذي يجعلك أقرب 
لآلخرين وأكثر حرصا على مشاعرهم. يؤثر 
املناخ العام علــى إخالصك وأمانتك تأثيرا 

إيجابيا. 

الحوتالجديالدلو

تشــعر بقوة العاطفة وتــزداد رغبتك في 
التقرب من الشريك الذي تكن له كل احلب 
والتقديــر. إذا شــعرت أن وضعك الصحي 
إرشــادات  يتحســن، فهذا جــراء تطبيق 

أصحاب االختصاص في مجال التغذية.

معلومة

متابعة - الصباح الجديد :
استنتج علماء كنديون من خالل 200 دراسة 
علمية مكرسة لتأثير الوزن الزائد في تطور 
األمراض واحلالة الصحيــة، واتضح لهم أن 

السمنة هي عامل يسرع في الشيخوخة.
وتفيد مجلــة Obesity Reviews، بأنه وفقاً 
لتقديــرات منظمة الصحــة العاملية، زهاء 
1،9 مليار إنســان بالــغ و380 مليون طفل 
يعانون من الوزن الزائد والسمنة، وهذا يعني 
تضاعــف عدد البالغني مقارنــة بعام 1975 

وعدد األطفال مبقدار عشر أضعاف.
وهذا ما يؤكده ارتفاع عدد الوفيات بســبب 
الســمنة في العالم مقارنــة بعددها جراء 

الهزال.
وقد أجرى علماء جامعة كونكورديا الكندية 
حتليالً عامــًا ألكثر من 200 دراســة علمية 
مكرســة للعالقة بني السمنة واالستعداد 
ألنواع شتى  من االضطرابات الوراثية وضعف 
املناعة وتطور أمراض مثل الســكري ومرض 
الزهامير والســرطان وأمراض القلب واألوعية 

الدموية وغيرها.
وشــمل هذا التحليل تأثير الــوزن الزائد في 
العمليات اجلارية في اجلسم بدءاً من اخللوية 

واجلزيئية وانتهاء بتأثيرها في اجلهاز املناعي، 
والوظائف املعرفية واحلركية وغيرها.

تقول ســيلفيا سانتوســا، رئيســة فريق 
البحث، »نحن نالحظ أن السمنة هي عامل 
يسرع آليات الشــيخوخة، وفي الواقع، فإن 
اآلليات التــي تتطور بها أمراض الســمنة 

املصاحبة. والشيخوخة متشابهة جداً ».
الســمنة من حيث  للباحثــني، تعد  ووفقاً 
عبئهــا علــى الصحة، فــي الواقــع، مرآة 
للشيخوخة، وشكال من أشكالها، ما يشير 
إلى ظهور مبكــر لألمراض املزمنة، املرتبطة 

بالشيخوخة عادة.
أن األشــخاص  الدراســة،  نتائج  وقد بينت 
الذيــن تزيد أعمارهم عن 40 ســنة ويعانون 
من الســمنة ينخفض طول عمرهم مبقدار 

للرجال  ســنة  للنســاء 5.8  ســنة  و7.1 
مقارنة بالذين وزنهم طبيعي. وهذا بحسب 
سانتوســا، الشيخوخة والســمنة وجهان 

لعملة واحدة.
الناجم عن  املبرمــج  ويالحظ مــوت اخلاليا 
الســمنة، في خاليا القلب والكبد والكلى 

واخلاليا العصبية والشبكية.
 والــوزن الزائد يكبح عمليــة التخلص من 

مكونات اخلاليا التالفــة هذه العوامل ميكن 
أن ينجــم عنها تطــور أمراض الســرطان 
واألوعية  القلب  وأمراض  وألزهامير  والسكري 

الدموية.
كما يالحظ قصر طول التيلوميرات )نهايات 
لها عالقة مباشرة  التي  الكروموســومات( 
بطول العمر، لدى األشــخاص الذين يعانون 

من السمنة والوزن الزائد.
ومن تأثيرات الســمنة األخرى في اجلســم، 
امليتوكوندريــا  فــي  الوظيفــي  االختــالل 
املناعي.  اجلهاز  اجلهازية وضعف  وااللتهابات 
لهذا الســبب ، يالحظ أن األشخاص الذين 
يعانون من السمنة املفرطة هم أكثر عرضة 

للمرض وااللتهابات.
ويقول الباحثــون، يجب اعتبار زيــادة الوزن 
عامالً مــن عوامل الشــيخوخة املبكرة، ما 
يسمح بإعادة النظر في سياق وباء السمنة 
العاملي املرتبط بنمط احلياة اخلامل والتغذية.
وتضيــف سانتوســا إلى أنه علــى خلفية 
الســمنة ، حتدث في اجلسم عمليات تسرع 
الشيخوخة، ونحن نأمل أن تساعد دراستنا 
على النظر من زاوية جديدة إلى عواقب الوزن 

الزائد لدى الناس.

السمنة تسرع الشيخوخة المبكرة

سماء بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة
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متابعة الصباح الجديد:

تعيش الرياضة في العالم، حالة من 
انتشــار فيروس كورونا  بعد  اجلمود، 
الدول  أغلــب  وتعليــق  املســتجد، 
أنشــطتها الرياضيــة ومــن بينها 
الكروي  النشاط  أن  العراق.. وال شك 
واحلروب  السياســية  بالظروف  يتأثر 
والكــوارث الطبيعية، وقــد ينتهي 
املطاف إلى إلغاء املوســم بأكمله.. 
ويســلط  التقرير التالي الضوء على 
املواســم التــي تأثرت باحلــروب في 

العراق، على النحو التالي: 
موســم احلرب : جلأ االحتــاد العراقي 
لكرة القدم إلى تنظيم بطولة دوري 
مختصــرة مبشــاركة 12 فريًقا من 
مرحلــة واحدة، في موســم 1980-
1981 بسبب احلرب العراقية اإليرانية.
وجنــح احتاد الكــرة في اســتكمال 
منافســة  شــهدت  التي  البطولة 
ســاخنة بني الطلبة والشرطة على 
اللقب، قبل أن يذهب اللقب لصالح 
الطلبة.. وتوج الطلبة باللقب برغم 
تســاويه في النقاط مع الشــرطة، 
لكن عــدد االنتصارات )8 مرات( صب 

لصالح الطلبة.
شطب النتائج : استمر الدوري احمللي 
في ســنوات احلرب العراقية اإليرانية 
بشكل منتظم، لكن احتاد الكرة قرر 
 1985-1984 موســم  نتائج  شطب 
رغم مــرور 15 جولة مــن البطولة.. 
وقرر احتاد الكرة، شــطب النتائج من 
أجل التفــرغ لتحضير املنتخب األول 
خلوض تصفيات مونديال املكســيك 

.1986
ودفع نادي الرشــيد املدجج بالنجوم، 
ثمن إلغــاء الــدوري العراقي، كونه 
تصدر املســابقة برصيــد 41 نقطة 
بفارق كبير عن أقرب مالحقيه اجليش 
)28 نقطــة(.. وحصد االحتاد العراقي 
لكرة القدم، ثمار قرار شطب النتائج، 
بتأهل أســود الرافدين ألول مرة إلى 

نهائيات كأس العالم. 
حرب اخلليــج : في موســم 1990-

1991 بعــد اندالع حــرب اخلليج، جلأ 
احتاد الكرة إلــى إجراء تعديالت على 
املسابقة بعد انسحاب أندية البحري 

واجليش وأربيل.
وقــرر االحتاد احمللــي، إضافة منتخب 
شــباب العراق لألندية املشاركة في 
الثانية  املرحلة  فــي  ويلعب  الدوري، 
فقط، ليصبح العــدد 14 فريًقا في 
املرحلة الثانية، فــي حني بدأ الدوري 
مبشــاركة 16 فريًقــا، وذهب اللقب 
للزوراء.وجاء قرار مشــاركة منتخب 

الشــباب، كرد اعتبــار للفريق بعد 
قرار الفيفا واالحتاد اآلسيوي مبعاقبة 
العراق بعدم املشاركة لفئة الشباب 
على خلفيــة التالعب بالســن في 

كأس العالم 1989.
لدوري  املفاجئ  التوقف  أن  والشــك 
الكرة املمتاز واســتمراره لفترة غير 
معلومــة والعودة ســيحدث إرباكا 
ألندية على حساب أندية أخرى وفقا 
للمعطيات في الئحة ترتيب األندية.. 
تأثير توقف  التالــي  التقرير  ويرصد  

الدوري على أنديــة الصدارة بالدوري 
املمتاز.

حقق  النفط  فريــق  الدوري  متصدر 
نتائج مميــزة خالل اجلــوالت املاضية 
مكنتــه مــن القبض علــى صدارة 
 5 11 نقطة من  الترتيــب، برصيــد 

مباريات.
وال شــك أن التأجيل أضر مبســيرة 
النفــط خصوصا وأنه اســتفاد في 
الفترة املاضية من إجهاد املنافسني، 
القوة اجلوية والزوراء والشرطة الذين 

شــاركوا فــي البطــوالت اخلارجية 
وبعضهم تأثر بشــكل كبير واختل 

استقراره.
وبالتالي النفط كان مســتفيدا من 
فتــرة تعثــر املنافســني، التي قد ال 
تتكرر هذه الفترة في حال استئناف 
النفط  ويتطلع  الدوري،  منافســات 
الســتئناف املســابقة عــل أمل أن 
قادته  التــي  الــروح  يحافــظ على 

للصدارة.
ثانــي الترتيــب فريق القــوة اجلوية 

برصيد 10 نقــاط رغم أنه تعادل في 
أخر جولة لكن التأجيل جاء من بعد 
مباراة انتظار فــي اجلولة الثالثة، أي 
الصدارة ملصلحة  افقده  االنتظار  أن 
التأجيل  وبالتالــي  النفــط  فريــق 
أفقده الصــدارة.. ويعد القوة اجلوية 
للمنافســة  املرشــحة  الفرق  أكثر 
علــى اللقب، وينتظــر القوة اجلوية 
أعد  كونــه  املســابقة  اســتئناف 
وتعاقد  مثالي  بشــكل  للموســم 
بشــكل منظم بعد احلفــاظ على 
جهــازه الفني مع صفقــات قوية.. 
اجلوية  للقوة  الفني  اجلهاز  وشخص 
نقاط ضعــف الفريق في املوســم 
املاضي وعمل على ترميمها ليشكل 
فريقا متماسكا ينافس على اللقب.

في الترتيــب الثالث يأتي فريق نفط 
الوســط برصيد 9 نقــاط الذي بدأ 
متعثرا فــي اجلولتني الثانية والثالثة 
إهداره  بســبب  خلســارتني  وتعرض 
الفــرص بشــكل غريــب.. ومــا أن 
انتصارين  وحقق  نتائجه  اســتقرت 
الالئحة  وبدأ يســتعيد مكانته في 
توقفت املنافسة، الضرر الذي تعرض 
له الفريق في التوقف األول خســارة 
اثنني من محترفيه ومــدرب اللياقة 

البدنية اإلسباني.
يترقب نفط  احلالــي  التوقــف  وفي 
الوســط متغيرات األنديــة األخرى، 
فقد يكــون األقل ضررا مــن األندية 

نفسيا وبدنيا بالتوقف.
في املركز الرابع فريق النجف برصيد 
8 نقــاط ويعد األكثر اســتفادة من 
توقف الدوري بسبب الضائقة املالية 
التي يعاني منها النادي وعدم صرف 
مستحقات الالعبني، برغم أن الفريق 
وبالتالي صب  نتائــج جيــدة  حقق 
نادي النجف  التوقف في مصلحــة 
الذي حــل رابعا برغم الظروف املادية 

الصعبة.
الدوري قد يفقد  وفي حال استئناف 
النجف هذا الترتيب في ظل الظروف 
التي يعيشها الفريق وأفضلية أندية 
أخرى لديها استقرار مالي أكبر مثل 

أندية الزوراء والشرطة.

تغيير شكل دوري الكرة العراقي في زمن الكوارث
مع الحدثفي ضوء تواصل التأجيل للمنافسات

فالح الناصر

falahalnasser@yahoo.com

مواقف إيجابية
تــزداد رقعة حمالت التصــدي لفايروس »كورونا« 
املستجد، في شتى ربوع عراقنا العظيم، مبادرات 
إيجابية تؤكد ان التالحم والتعاون يكون في أشد 
درجاته عندما يصاب الوطن مبصائب الدهر، ولعل 
فترة التوقف القسرية، كشفت مواقف عديدة ال 
ميكن عبورها، بل التوقف عندها لتؤكد ان الوسط 
الرياضي لن يقــف مكتوف األيدي في ظل االزمة 

القاهرة.
فنجوم الرياضة وفي تنوعاتها اخملتلفة، شــمروا 
عن سواعدهم واقاموا حمالت إنسانية لتخفيف 
العبء عن كاهل االسر املتعففة في جميع انحاء 
العراق، منهم من تبــرع بفندقه اخلاص، واخر راح 
يجوب احملالت بحثا ليوزع ســالت الغذاء ليكملوا 
سلسلة جهات تسهم في فتح بوابة األمل امام 

الشعب الصابر.
ان جمع التبرعــات وايصال املعونات إلى االســر 
احملتاجة، واطالق املناشــدت عبر مواقع التواصل 
االجتماعي او القنوات الفضائية، ووسائل األعالم 
املتعددة، ما هي اال دليل على الشعور باملسؤولية 
اجتــاه أزمة وطننــا الغالي الــذي يعيش في ظل 
حتديات التصدي إلى الفايروس اسوة باغلبية دول 

العالم.
الرياضــة لدينا، متوقفــة وبطوالتها مؤجلة إلى 
اشــعار اخر، لكن رياضيينا يواصلــون التدريبات 
من منازلهم وعبر مناهج مت وضعها من املالكات 
التدريبيــة املتخصصة،  ذلك يؤكــد حرص ابناء 
الوسط الرياضي على البقاء على آهبة االستعداد 
إلنطالق املنافسات من جديد وعودة دورة احلياة إلى 
مجراها بعد توقف أضطراري ســيكون له تبعات 
إيجابية نأمل ان يســتفيد منها اجلميع، في حني 
نتطلع بكل ثقة إلى عبور سلبياتها وما قد تؤثره 
على اجلانب النفســي ملن وقعــوا ضحية املرض 

اللعني.

لقطة من مباراة دوري الكرة

مينسك ـ وكاالت:

تســتمر كرة القدم في بيالروسيا 
بشكل طبيعي، املطاعم تستقبل 
فيروس  البالد يصف  ورئيس  الزبائن 
»هوس«.  بأنــه  املســتجد  كورونا 
لتشكل بيالروسيا استثناء في قارة 
أوروبا حيث ترفض السلطات وقف 
احلياة الطبيعية في البالد من اجل 
تفادي تفشــي مرض »كوفيد19-«.
لم تســجل في بيالروســيا، احدى 
السابقة  السوفياتية  اجلمهوريات 
التي تقع على ابواب االحتاد االوروبي، 
سوى 88 اصابة بفيروس كورونا من 

دون اي وفيات.
ومنذ بداية تفشي هذا الوباء رفض 
لوكاشنكو  ألكسندر  البالد  رئيس 
فرض اي حجر صحي على مواطنيه، 
حتى انه لم يتردد االســبوع املاضي 
بوصف فيروس كورونا بأنه »هوس« 
مشيرا الى ان »الهلع« منه هو اكثر 

خطورة من الفيروس نفسه.
وطالــب رئيــس البــالد املعــروف 
مبواقفه الصارمــة مواطنيه الذين 

يبلــغ عددهم 9.5 ماليني نســمة 
الــى مواصلة اعمالهــم، الذهاب 
الى احلقول وقيــادة جراراتهم التي 
تصنعها بــالده بكثــرة، ذلك »ألن 
اجلميــع« على حد  اجلرار يشــفي 
قوله. كما نصح مبمارســة احلمام 
البخاري كأفضل دواء حملاربة فيروس 

كورونا.
وقامت بيالروســيا بإجــراءات على 
مداخــل املالعب من خــالل نصب 
كاميرات حراريــة تراقب املتفرجني 

الوافدين الى املدرجات.
الــدوري  كان  ان  وبعــد  وفجــأة 
البيالروســي الــذي يطلــق عليه 
باللغة  ليغا«  »فيســهايا  تسمية 
احمللية، ال يســتأثر باألضــواء، بات 
يســتقطب االهتمام فــي الوقت 
احلالــي ولم تتردد شــبكة »ماتش 
تي في« الروســية في شراء حقوق 
اقترح  املباريــات، في حــني  نقــل 
وارسنال  االســباني  برشلونة  جنم 
البيالروســي  الســابق  االنكليزي 
ألكســندر هليــب فــي الصحف 
النجمني  مــن  الطلــب  االملانيــة 
ميســي  ليونيــل  االرجنتينــي 

رونالدو  كريســتيانو  والبرتغالــي 
القدوم للعب في بالده.

وقال املتحدث الرسمي باسم االحتاد 
ألكسندر  القدم  لكرة  البيالروسي 

»لقد  برس  فرانس  لوكالة  اليينيك 
اتخذنا جميع اإلجــراءات املطلوبة 

من وزارة الرياضة. يتعني على جميع 
االشــخاص الذيــن يتواصلون مع 

انصار الفرق ارتداء القفازات«.
بيد ان تراجع نسبة احلضور بات جليا 
50 في املئة  حيث تقلصت بنسبة 
مقارنة باملوسم املاضي »ما يسمح 
بتوزيع املتفرجني في مختلف ارجاء 
امللعب« بحسب اليينيك.لكن منذ 
الثالثاء املاضي، بدأت اللهجة تتغير 
في ما يتعلق مبــرض »كوفيد19-«. 
الصيني،  بالسفير  اجتماعه  فبعد 
أكد الرئيس البيالروســي بان بالده 
»تسيطر بشكل جدي« على الوضع 
في حني بدأت الصحف والشبكات 
احملليــة تتحــدث عن الوبــاء. لكن 
اجلهتني تؤكدان بأن احلجر الصحي 

ليس احلل.
وتبــدو العاصمــة مينســك اقل 
هدوءا في االيام االخيرة، حيث دعي 
االشــخاص الذين تتجاوز اعمارهم 
اخلامسة والســتني الى البقاء في 
منازلهــم، والتالمذة لعدم الذهاب 
الى املدارس. حتى في ساعات الذروة 
لم تعد القطارات تشــهد ازدحاما 
كبيرا في حني بدأ معظم موظفي 

الشركات يعملون من بعد.. بيد ان 
احلانات، املقاهي واكشاك الصحف 
مــا زالــت مفتوحــة مــن دون اي 

تعليمات معينة جتاه الزبائن.
في  العاملني  احــد  ايفــان  ويؤكد 
احلديثة  التكنولوجيــة  شــركات 
والذي يعمل فــي منزله منذ ثالثة 
يلتقي اصدقاءه كل  بانه  اســابيع 
مســاء »في قاعــة الرياضة او في 

املقهى«.
وتؤكد السلطات سالسة االجراءات 
كون جميــع املصابني هم في حجر 
صحي تام. وقد أكدت وزيرة الصحة 
ايلينــا بوغدان بــان جميع حاملي 
وحتى  املســتجد  كورونا  فيــروس 
لو ظهرت عليهــم العوارض فهم 
معزولــون في املسشــتفيات. اما 
األشخاص الذين كانوا على تواصل 

معهم فهم في احلجر الصحي.
املهمشــة  املعارضــة  وشــجبت 
الدولة  البالد سياســة  متاما فــي 
املميتــة وقــال املعــارض ميكوال 
ســتاتكيفيتش في رسالة له عبر 
شريط فيديو بأن »السلطات تقوم 

باقتصاد ضخم على استحق

تقـرير

كرة القدم في بيالروسيا غير آبهة بفيروس كورونا
سلطاتها ترفض وقف الحياة الطبيعية
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روما ـ وكاالت:
أعلن يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة األولى 
اإليطالــي لكرة القــدم يوم الســبت توصله 
التفاق مع املدرب والعبي الفريق األول بتخفيض 
رواتبهم عن الفترة املتبقية من املوسم احلالي 
القدم في  املتوقف.. وتوقفت مســابقات كرة 
أغلب دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا 
وسط شــكوك حول موعد استئناف النشاط 
خاصة أن إيطاليا من أكثــر دول العالم تضررا 

بالوباء.
وقال يوفنتوس في بيان عبر موقعه على اإلنترنت 
إنَه توصل التفاق بتخفيض الرواتب خالل أشهر 
آذار ونيسان وأيار وحزيران 2020 واتفق مع املدرب 
والالعبني على مبالغ تعويضهم عن رواتب تلك 

الفترة.
وأضاف أن اآلثار املالية لالتفاق ستبلغ حوالي 90 
مليون يورو )100 ألف دوالر( وســتظهر نتائجه 
في حسابات السنة املالية 2019-2020.. وأكد 
يوفنتوس أنه سيستكمل إجراءات هذا االتفاق 

مع الالعبني واملدرب في األسابيع املقبلة.
وبــدأت أندية عامليــة عدة بإبــرام اتفاقات مع 
الالعبني ومختلف العاملني فيها أو حتى إعالن 
قرارات من جانب واحد، خلفض الرواتب في ظل 
الشــلل شــبه الكامل على مختلف الصعد 

الرياضية بسبب وباء »كوفيد19-«.

آثار اتفاق يوفنتوس على 
تخفيض رواتب الالعبين 
تصل إلى 90 مليون يورو

مدريد ـ وكاالت:
عّبر العب التنس اإلسباني رافائيل 
نادال، عن قلقه بسبب "الكوارث" 
كورونا  فيروس  فيها  تسبب  التي 
جميع  في  )كوفيد19-(  املستجد 

أنحاء العالم.
وخالل مشــاركته في "مهرجان 
الليجــا ســانتاندير"، وهو حفل 
أقيــم من أجــل جمــع تبرعات 
أكد  فيروس كورونــا،  ملكافحــة 
املصنف الثانــي عامليا من منزله 
-حيث ميتثــل للحجر الذاتي كما 
أنه يحاول  أمرت حكومة بــالده- 
التأقلم على وضع جديد بالنسبة 

له وموقف "تخطى" اجلميع.
وبسؤاله من قبل منظمي احلدث 
حول رأيــه في تداعيات الوباء قال 
أوال بقلق  نادال "أراه مثل اجلميع، 
بالغ بســبب الكوارث التي نراها 
وأيضا محاولة  التلفاز،  يوميا في 
التأقلــم على هــذا الظرف الذي 
يعــد جديدا بالنســبة للجميع 

والذي تخطانا جميعا".

ويشارك في هذه املبادرة أكثر من 
الفنانني والعبية  50 شخصا من 
الكرة ومــن بينهم جيرارد بيكيه 
)برشــلونة(  راكيتيتش  وإيفــان 
ولــوكاس  رامــوس  وســيرجيو 
فاســكيز )ريال مدريد( وســاؤول 
)أتلتيكــو مدريد( ودانــي باريخو 
)فالنســيا(  مورينــو  ورودريجــو 

وخواكني سانشيز )ريال بيتيس(.
وباملبلــغ الــذي ســيتم جمعه 
واألغراض  املنتجات  توفير  سيتم 
الفيــروس  ملكافحــة  الالزمــة 
وســيتم توجيــه األمــوال وفقا 
للحكومة  الصحية  لالحتياجات 
اإلســبانية بالتنسيق مع اجمللس 

األعلى للرياضة.

شعبة اإلعالم:
نطمــت مديرية شــباب ورياضة 
للتنمية  الوطني  واملركز  كركوك 
الشــبابية في احملافظة بالتعاون 
مع فريق شــباب ســما الرافدين 
انســانية  حملــة  التطوعــي 
املتعففــة  العوائــل  ملســاعدة 
بعنــوان ) طرق_االبــواب (، وذلك 
مــن  غذائيــة  ســلة  إليصــال 
العوائل  إلى  الرئيسية  اخلضروات 
احملدود  الدخــل  وذات  املتعففــة 
الى  لتضاف  إلى محل سكناهم 
جملة مــن احلمــالت التطوعية 
االنســانية التي نفذتها املديرية 

االسبوع املاضي.
واكدت املديرية اســتمرار احلملة 
طيلة أيام فرض حظر التجوال في 

كورونا  فايروس  ملواجهة  احملافظة 
مختلفة  وفعاليــات  وبعناويــن 

املتطــوع  الشــباب  مبشــاركة 
ومنظمات اجملتمع املدني.

إعالم المديرية:
ورياضة  شباب  مديرية  نظمت 
ثالثة  الرصافة حملة تطوعية 
متاشــيا مع حمالتها السابقة 
الصحية  الفــرق  مع  بالتعاون 
في  العامة  املرافــق  لتعفيــر 

وتوعيــة  الرصافــة  قاطــع 
املواطنني بخطر انتشار فيروس 

كورونا .
وبــني مديــر شــباب ورياضــة 
الرصافة خالد الركابي ان احلملة 
اجلديــدة التي نفذت اشــتملت 

الغذائية  الســالل  توزيــع  على 
االيتــام  دور  الــى  واملعقمــات 
مالكات  بها  وشــارك  واملسنني 
املديريــة فضال عــن املتطوعني 
مناطق  تشمل  ان  على  الشباب 

اخرى خالل االيام املقبلة.

لندن ـ وكاالت:
قرر مانشستر سيتي اإلجنليزي وضع 
القطاع  تصــرف  حتت  االحتاد  ملعب 
الصحي فــي البالد، ملواجهة فيروس 

كورونا املستجد.
ووفقا لشــبكة ســكاي سبورتس 

فإن مانشســتر ســيتي قــرر فتح 
أبواب ملعب االحتــاد لدعم اخلدمات 
الصحية فــي إجنلترا، التــي تواجه 
أزمة حقيقية فــي مواجهة فيروس 
كورونا، وخصص مانشســتر سيتي 
عــدة مرافــق داخل ملعبــه لدعم 

اخلدمات الصحيــة من بينها قاعات 
االجتماعــات، وتوقفت أغلب دوريات 
كرة القدم في العالم بفعل فيروس 
يورو  تأجيل بطولة  كورونا كما جرى 
2020 وأوملبيــاد طوكيو 2020 للعام 

املقبل.

كوارث »كوفيد ـ 19« تقلق نادال

مانشستر سيتي يحول ملعبه لمنشأة صحية

شباب ورياضة كركوك تنظم حملة 
لتوزيع السالل الغذائية للمحتاجين

مديرية الرصافة تواصل جوالتها 
التطوعية في دور المسنين واأليتام

نادال

توزيع السالل الغذائية للمحتاجني



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

نشــرت النجمة العاملية 
زيتــا جونز فيديو  كاثرين 
لها عبــر صفحتها على 
التواصل  مواقــع  أحــد 
وهي  اإلجتماعي يظهرها 
أغنية  وقــع  على  ترقص 
House Of Fun ملادنيــس 
لعــام  االغنيــة  وتعــود 
1982. وأقــرت كاثرين في 
الفيديو  علــى  تعليقها 
أنها كانت حتاول أن ترقص 
العاملية  النجمــة  مثــل 
شاكيرا  األصل  اللبنانية 
في فيديو كليب أغنيتها 
hips don't lie لكــن لم 
يظهر ذلك أبداً، مشــيرًة 
تقليد  أنها لم تنجح في 

حركات شاكيرا الراقصة. 
النجمة البالغة من العمر 
خمســن عامــاً تقضي 
برفقة  املنزلي  احلجر  فترة 
مايكل  النجــم  زوجهــا 
دوغالس، وكانت زيتا جونز 
تعاني من حالة نفســية 
مضطربة شــفيت منها 

بعد تلقيها العالج.

وجهــت املمثلــة املصرية 
تقدير  حتّية  صبري  ياسمن 
إلى املمثــل املصري توفيق 
عبد احلميد، كاشفًة عن أنه 
حول ســيارته إلى تاكسي 
لكي يســتطيع أن يعيش. 
صفحتها  عبــر  ونشــرت 
اخلاصــة على أحــد مواقع 
صورة  اإلجتماعي  التواصل 
له وعّلقــت بالقول: "الفن 
لألســف يفتك باحملترمن.. 
عبداحلميد  توفيــق  الفنان 
إلى  اخلاصة  حول ســيارته 
يســتطيع  كي  تاكســي، 
توفير قــوت يومه وعائلته، 
وحتى عندمــا حصل على 
برنامج  من  "محترم"  مبلغ 
صاحبة الســعادة تبرع به 

الريش..  أبــو  ملستشــفى 
يا  وتاريخك  أنت  دُمت طيباً 
صاحب اخللق". يشار إلى أن 
صبــري احتفلت بخطبتها 
املصري  األعمــال  رجل  من 
األمر  هشــيمة،  أبو  أحمد 
األخير،  عنه  كشــف  الذي 
يحتفال  أن  املتوقــع  ومــن 
بزفافهمــا بعــد حوالــي 

الشهرين.

نشر املمثل املصري أحمد 
حسابه  عبر  الفيشــاوي 
مواقع  أحــد  على  اخلاص 
اإلجتماعــي  التواصــل 
مــن خالله  نقل  فيديــو 
املنزلي  احلجر  في  يومياته 
بســبب فيــروس كورونا 
العالم.  حول  املتفشــي 
الفيشاوي  أحمد  وكشف 
أنه يحب أن يقوم بعملن 
له،  بالنسبة  أساســين 
األول تتبيــل قطع اللحم 
وهو مــا كان يقوم به في 
ليومياته،  تصويــره  أثناء 
واالمر الثاني رمي القمامة 
يتذمــر منه  الذي  األمــر 

جميع الرجال واألوالد حن 
أو  والدتهم  منهم  تطلب 
القمامة  رمــي  زوجتهم 
اخملصصة  البراميــل  في 
لها. ما أثار ضحك املصور 
للفيديــو ان الفيشــاوي 
انه ال ميتلك  بدأ يغني مع 

صوتا يساعده على هذا.

كاثرين زيتا جونز

احمد الفيشاوي

ياسمين صبري 

أخبــارهــــــــــم

Sun. 29 Mar. 2020 issue (4379( األحد 29 آذار 2020 العدد

سمير خليل
وسط اجواء الترقب والقلق واخلوف 
وامللل، يالزم نحو ربع سكان العالم 
الزاميــا منازلهــم مبواجهــة عدو 
اســمه  الوباء  حلة  ارتدى  شــرس 
كورونا، هذا العدو الذي ال يرى بالعن 
اجملردة ارعب العالم منذ ظهوره في 
مدينة ووهان وســط الصن شهر 

كانون االول من العام املاضي.
 فيروس كورونا او)كوفيد 19 ( اجبر 
نحو1.7 مليار شــخص على البقاء 
توجيهات  علــى  بناء  منازلهم  في 
حلكومات من دول العالم ويعد هذا 
جزءا مــن التدابيــر الصارمة التي 
احلكومــات حلماية  هــذه  تتخذها 
سكانهـــا. هـــذا املـــرض الـذي 
املعنية  األمميــة  الوكالة  اعلنـــت 
بالصحـــة تفشــيه بأنه حتول الى 
جائحـــة، ما يشــير أنه انتشـــر 
جغرافيـــة  مناطق  عبر  رسميـــا 
كبيـــرة تغطـي قـــارات متعـددة 

والعالـم بأسـره.
الذي اصاب كل  البالء  وســط هذا 
دول العالــم بالعجــز عــن ايجاد 
وسيلة للحد من انتشاره او القضاء 
عليه بصورة نهائية، رســمت صورا 
انسانية مأساوية جتسد الصراع بن 
ارادة البشــر وبن هذا املرض القاتل 
في مقابل صور  مشــرقة جتســد 
العمق االنســاني لدى البشــر من 
خــالل التضامن االممي في مواجهة 
هذا اخلطر، وهذه املواجهة تضمنت 
خطوات على شــكل مســاعدات 

طبية وغذائية.
هنا فــي العــراق، الذي مــر أهله 
بامتحانات واهوال ومصائب ونوائب 
متنوعــة، يصطف اليــوم مع دول 
العالم فــي مواجهة هــذا اخلطر 
الفتاك، لكننا مقارنة بالدول االخرى 

ال منتلك مع االســف ارضية علمية 
او طبيــة متكافئة فــي مواجهة 
هذا الفايــروس، بجانب قلة الوعي 
عند  والصحية  اجملتمعية  والثقافة 
البعــض، وضعــف التمترس لصد 

األمراض الفتاكة. 
الصــورة املشــرقة وســط هــذه 
والتالحم  بالتقــارب  تتمثل  االزمة 
االجتماعي، فبعد ان تضررت عائالت 
كثيرة من هذا الوضع الذي انعكس 

الذين  والكسبة  العمال  حياة  على 
فقدوا موارد ايامهم بجانب عائالت 
كثيــرة متعففــة،  فان مبــادرات 
انســانية طيبــة ولدت مــن اجل 
مساعدة العراقي ألخيه ما يدل ان 
معدن هذ العراقي يتوهج بالطيبة 

واللحمة والتآخي، 
والفرق  املؤسسات  بجانب استنفار 
اللذين  االمنية  والقــوات  الصحية 
راحة  لتأمــن  نهارا  ليــال  يعملون 

وارواح النــاس، هذه الصور مع صور 
اخرى للتخفيف عــن كاهل الناس 
باتت ســالحا مضافا فــي محاربة 
هذا الوبــاء، نحن وكل العالم نأمل 
جميعــا ان يتالشــى هــذا الوباء 
الكوارث  ذكريات  من  ذكرى  ويصبح 
واملآســي االنســانية كــي يعيش 
اجلميع بأمان وســالم وال ننسى ان 
هذا الفايــروس القاتل وضع اجلميع 

في كفة واحدة.

الصباح الجديد - وكاالت:
في  اإلقليمية  اجلامعة  علماء  أعلن 
موسكو،  مبقاطعة  بوشينو  مدينة 
أن العفــن الذي يعــود إلى العصر 
احلجري الوســطي، الذي عثر عليه 
بالقطب  املتجمــدة  البحيرات  في 
الشمالي قد يصبح دواء للسرطان.

ويشــير العلمــاء، أن االختبــارات 
العفــن يفــرز  أن هــذا  أظهــرت 
مــادة تكبــح بفعالية منــو اخلاليا 

السرطانية. 
الشــيء املثير، أن هذا العفن 

يعيش منذ 120 ألف ســنة 
فــي اجلليد األزلــي وبقي 

بأعجوبة حيا حتى يومنا هذا. 
اخلصائــص  أن  اإلشــارة  وجتــدر 

للعفــن معروفة منذ  العالجية 
فالبنســلن  الثاني.  القــرن 

للميكروبات  قــوي  مضــاد 
ويعــد أفضــل دواء للعديد 
مــن األمــراض، مبــا فيها 
الغنغرينــا و الزهري. ومتكن 
علماء معهد بوشينو إثبات 
فعالية املادة التي 
هذا  يفرزها 
 ، لعفن ا

اذ خالل 
يوم واحد 

تقضي على اخلاليا السرطانية.
مارينــا  وتقــول 
 ، فا ميســكو ز
مدير  نائب 
كــز  ملر ا
لعلمي  ا

 -

التعليمي 
فــي 

 ، ملعهــد ا

"هذه املادة موضع البحث، نضيفها 
إلــى اخلاليا الســرطانية، ونتابع ما 
يجــري فيها من تغيــرات خالل 24 
ســاعة، واتضح أنهــا تقتل اخلاليا 

السرطانية.
وعلى الرغم مــن النتائج اإليجابية 
لالختبــارات األوليــة،  إال أنــه من 
الســابق ألوانــه القــول إن العفن 
القدمي دواء جديد لعالج الســرطان. 
ألن تاثير العفن في اخلاليا السليمة 
ليس ســاما جدا.  ومــع ذلك يجب 
إجــراء دراســات طويلــة لتعليم 
العفن كيفية التأثير بشكل نقطي 

- فقط على األنسجة املصابة.

عفن قديم في القطب الشمالي لعالج السرطان

الحب في زمن كورونا

احلب في زمن كورونا

والفقــر دخل)التكتك(  البطالــة  في ظل 
حيــاة العراقين قبل عــام او اكثر واصبح 
ظاهرة منتشرة في الشارع الذي يعاني من 
التكتك مصدر  واصبح  واالزدحام،  الفوضى 
رزق لعوائــل كثيرة ووســيلة نقل رخيصة 
واالســواق  املناطق  في  للتنقل  وســريعة 

الشعبية!
قبل نحو عــام اعلنــت وزارة الداخلية عن 
حملة لفرض النظام في الشــارع وفرضت 
غرامات غير معقولة على اخملالفن، واصبح 
ابو التكتك مطاردا مستهدفا وفق القانون 
ألنه بال رقم وال سنوية وال اجازة سوق ويقود 
التكتك عادة اطفال فقراء تركوا املدرســة 
منذ زمــن وتعينوا في )دولــة التكتك( بال 
شــهادة وال واسطة وال رشــوة وال حزب وال 

محاصصة!
فجأة اندلعت التظاهرات في بداية تشرين 
االول املاضــي فأصبح ابــو التكتك بطلها 
ورمزهــا حتى ظهرت اغنيات واناشــيد في 
متجيــده ألنه كان فــي مقدمــة املبادرين 
الشبابية  االنتفاضة  رمز  فكان  واملسعفن 
هو )التكتك( وقائده الشــاب الفقير األمي 
املهمش الذي يسكن احياءالتجاوز املهملة 
في بلد يطفو على بحيرات من النفط والغاز 
واملعادن االخرى ويجري فيه نهران عظيمان!

ابو التكتك فــرض قانونه اخلاص ولم يتجرأ 
الشرطي على اعتراضه وهو يقطع الشوارع 

بالطول وبالعرض ، خارج النظام املروري!
لم يستمر عصر ازدهار التكتك سوى أشهر 
قليلــة حتى جــاء فايروس كورونــا اللعن 
وفرض حظر التجــوال على الناس فراح ابو 
التكتك يحاول االختــراق هنا او هناك وهو 
ينقل عجوزا تقطعت به السبل او توصيل 
امرأة الى ســوق قريب،رغم احلواجز االمنية 

والدوريات والعقوبات!
اليوم اصبح ابو التكتك محاصرا بن احلظر 

واجلوع واحلجز والعقوبة وال مفر!
الفرق بن ابــو التكتك وابو اجلكســاره ان 
االول يريد لقمة باحلالل فيحاسبه القانون، 
لكن ابو اجلكسارة يسرق ويختلس ويرتشي 

وحتى يقتل فيحميه القانون!
كورونــا ال يفــرق بــن ابــو التكتــك وابو 
اجلكساره فكالهما محاصران اليوم،والفرق 
بينهما ايضا ان ابــو التكتك جائع مفلس 
وابو اجلكسارة شبعان يختزن املال والطعام 
الذي يكفيه واوالده واوالد اوالده لعشــرات 

االعوام!
نظريــة التكتك تقــول ان الدنيــا ال تدوم 
ألحــد،واذا كان منصبــك او وظيفتــك او 
اموالك او عشــيرتك قد منحتك مركزا فال 
شــك انه زائل ،ال يدوم، وعليك ان تستفيد 
من جتربة# ابو التكتك# اذا لم تعرف نظرية 

سابقة تسمى نظرية)كرسي احلالق(!
املهــم االن #خليك -بالبيت# ومن تنجو من 
كورونا وتطلع للشــارع والدوام،لكل حادث 

حديث!! 

نظرية )التكتك(!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

الصباح الجديد - وكاالت:
االخبار  مــن  الكثير  بعد 
التي مت تداولها عن احلياة 
اخلاصة للنجم العاملي براد 
بيت وذلــك بعد إنفصاله 
النجمــة  زوجتــه  عــن 
العاملية أجنلينا جولي، ومن 
بينها األخبــار التي حتدثت 
بزوجته  عالقتــه  عودة  عن 
العاملية  النجمة  السابقة 
كشف  أنيستون،  جينيفر 
مصــدرا مطلعــا مؤخراً 
أن بيت وأنيســتون يحبان 
ويخططــان  بعضهمــا، 

لزفافهما الثاني.
وجــاء حديث املصــدر هذا 
أنهما  مشــيراً  "هيت"  جمللة 
وضعــا خطة محكمــة إلخفاء 
عالقتهمــا، وأن اللقــاء الــذي جمع 

الزوجن الســابقن خلف الكواليس في 
حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشــة 
مبدينة لوس أجنلوس، حيث أمســك بيت 
بيد أنيســتون حن التقيا خلف املسرح، 
وأرادا بهذه احلركة إرسال رسالة واضحة: 
إنهما يحبان بعضهما بعمق وان العالقة 
اجلديدة التي يتشــاركانها تزداد قوة مع 

الوقت".
وأضاف: "استغرق كل منهما وقتا طويال 
إلظهار الشجاعة لتصويرهما معا بهذه 
الطريقة واآلن، ميكنهما نقل العالقة إلى 

املستوى التالي".
وأنيســتون  بيت  فإن  املصدر  وبحســب 
أنهمــا  ويتوقــع  بإســتمرار  يلتقيــان 

يخططان حلفل زفاف سري.
فإنهمــا   ،Life & Style ملوقــع  ووفقــا 
يســتعدان جلعل عالقتهما رسمية مع 
حفــل زفاف على الشــاطئ فــي كابو 

باملكسيك.

زواج مرتقب بين براد 
بيت وجنيفر انيستون

الصباح الجديد - وكاالت:
بدأ الالعب اإلســباني أنطونيو 
رودريغيــز دوفالــي العمل في 
صيدليــة مملوكــة لعائلتــه 
كورونــا  فيــروس  ملواجهــة 

املستجد.
وأظهــرت مجموعــة مــن 
املعروف  الالعــب  الصــور 
مــن  والبالــغ  بـ"تونــي" 
العمــر 29 عامــا يعمــل 
داخل صيدليــة، حيث قرر 
مناهضة  في  املســاعدة 

الوباء اجلديد.
في  حاليا  دوفالي  ويلعب 
فريــق نافــي التايالندي. 
وعاد إلى إســبانيا بعدما 
بدأ كورونا في التفشــي 

حول العالم.
وذكر "تونــي" في تصريــح لصحيفة 
"ماركا" اإلسبانية "أتيت إلى جاليسيا 
بعد نهاية املوسم في تايالند، اآلن قررت 
تقدمي املســاعدة بالطريقــة التي أقدر 
عليها، درست الطب قبل بضعة أعوام، 
وبالتالــي فالعمــل داخــل الصيدلية 

مناسب لي".
وتابــع "مــا نريــده، اســتعادة حياتنا 
الطبيعية. في حالتي اللعب في تايالند 
أو فــي أي مكان لكــن، اآلن أنا مضطر 
للُمســاعدة في مكان آخر حيث أشعر 

بالفخر حيال ما أقوم به".
وســبق لدوفالي أن قام بتمثيل الفريق 
األول لســيلتا فيغو، بن العامن 2009 
و2014، كما تواجــد لبعض الوقت في 

أكادميية برشلونة.

الصباح الجديد - وكاالت:
حولت أشــهر ماركات تصنيــع العطور 
في العالــم عبواتها مــن عبوات حلفظ 
أشهر العطور العاملية إلى عبوات حفظ 
معقمــات، في خطوة ملكافحة انتشــار 

فيروس كورونا املستجد، كوفيد 19.
واجته مصنع عطور "كريستيان ديور" في 
فرنسا، لتعبئة زجاجاته التي كانت حتتوي 
على أشــهر العطور العاملية إلى عبوات 
حلفظ اجلــل املعقم الذي يــزداد الطلب 

عليه.
كانــت شــركة  LVMH صاحبــة أكبر 
أعلنت  العالــم  الشــهيرة في  املاركات 

منذ أيام اجتاهها لتحويل إنتاج ثالثة 
إلى  الفاخرة  العطــور  من مصانع 
املتوقع  اليدين. ومــن  معقمــات 
أن تنتــج هذه املصانــع 12 طناً 
مــن املعقــم خــالل األســبوع 
األول وتســلم منتجاتها مجاناً 
إلى الســلطات الفرنســية في 

األسبوع التالي.
يأتي ذلك وســط زيادة استهالك 
معقمــات اليدين في األســواق 
الفرنسية، بعد االنتشار املتزايد 
لفيــروس كورونا الــذي اجتاح 

العالم وتسبب في وفاة اآلالف.
وحتــاول بعض الــدول التوصل 
إلى لقاح مضاد للفيروس، ومن 
الــدول التي جتــري جتاربها اآلن 
للتوصل إلى هذا اللقاح أملانيا 

واليابان وفرنسا.
حالة  العالــم  دول  وأعلنــت 
لتطبيق  واجتهــت  الطــوارئ 
مجموعة من القرارات للتصدي 

لتفشي وباء كورونا، مثل إيقاف 
الدراسة وتعليق رحالت الطيران.

الصباح الجديد - وكاالت:
هل ينقــل الطعام عدوى فيــروس كورونا؟ 
كان هذا السؤال مســيطراً على محركات 
البحث، حيث ازداد االهتمام مؤخراً بالتعرف 
على طرق الوقاية من املرض الذي يســببه 

الوباء العاملي اخمليف.
حتى هذه اللحظــة، ال يوجد أي دليل على 
احتمال انتقــال فيروس كورونــا من خالل 
بنجامن تشــامبان  أعلــن  الطعــام، فقد 
أخصائي ســالمة األغذية في جامعة والية 
نورث كارولينــا أنه ليس هناك دليل على أن 
املواد الغذائية ميكن ان تكون مصدر للمرض، 

موضحاً في الوقت ذاته أن هناك الكثير 
والفيروس   COVID-19 مما ال نعرفه عن 

الذي يسببه. 
وبالرغــم من أن كوفيــد_19 ميكن أن 
ينتقل عن طريق ملس األنف أو الفم أو 
العينن بعد ملس ســطح ملوث، إال أنه 
ال يُعتقد أن هذا هو املســبب الرئيس 
النتقال العدوى، وفقا ملراكز الســيطرة 
على األمراض، وأن انتقال فيروس كورونا 
عبر الطعام أقل احتمالية، حتى إذا كان 
الفيروس موجودا على الطعام نفسه أو 

إذا التقطه عامل الغذاء.

هل ينقل الطعام عدوى
 فيروس كورونا؟ 

العب إسباني يبدأ العمل داخل 
صيدلية لمواجهة كورونا ماركات عالمية تعبيء زجاجات 

العطور بمعقمات

من بينها " كريستيان ديور" 
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